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Η Δήμαρχος Σκύδρας 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της 
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 24.940,12 ευρώ με ΦΠΑ  
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Νόμου 4412/20161 καθώς και β) 
τους όρους του παρόντος τεύχους (καταρτίστηκαν με την αριθ. 29/2018 απόφαση 
ΟΕ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας. 
Περιεχόμενα 
Άρθρο 1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής και Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Άρθρο 2: Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης – είδος της διαδικασίας. 
Άρθρο 3: Χρόνος υποβολής προσφορών – έγγραφα της σύμβασης – προσβασιμότητα 
στα έγγραφα της σύμβασης 
Άρθρο 4: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 
Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Άρθρο 6: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής των προσφορών - περιεχόμενο φακέλου προσφορών – 
γλώσσα διαδικασίας-εχεμύθεια 
Άρθρο 8: Λόγοι απόρριψης των προσφορών. 
Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος προσφορών 
Άρθρο 10: Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – ισότιμες προσφορές 
Άρθρο 11: Πρόσκληση για υποβολή δικ/κών κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) 
Άρθρο 12 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
Άρθρο 13: θεσμικό πλαίσιο 
Άρθρο 14: Ενστάσεις 
Άρθρο 15: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
Άρθρο 16: Ματαίωση της διαδικασίας 
Άρθρο 17: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
Άρθρο 18: Χρόνος παράδοσης υλικών – χρόνος παραλαβής υλικών 
1 Όπου στην παρούσα αναφέρονται άρθρα χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω το 
θεσμικό πλαίσιο, πρόκειται για διατάξεις του Ν.4412/2016 
Άρθρο 19: Δημοσιότητα. 
Άρθρο 20: Χρηματοδότηση της προμήθειας - Πληρωμή Αναδόχου 
 
 



Άρθρο 1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής και Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό. 
Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Σκύδρας του Νομού Πέλλας και η Υπηρεσία που 
διενεργεί τον παρόντα διαγωνισμό είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση Εθνικής 
Αντιστάσεως 20 – 58500 - Σκύδρα) 
Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι ο: 
Σιδηρόπουλος Γρηγόριος (τηλέφωνο: 2381351853  φαξ: 2381351852και e-mail: 
sidiropoulosg@skydra.gov.gr),  
Άρθρο 2: Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης – είδος της 
διαδικασίας. 
2.1 Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 24.940,12 ευρώ με ΦΠΑ  θα 
εκτελεστεί με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από: 

Tις καθημερινές εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων των συνεργείων του 
Δήμου 
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV 444114100-3 
Οι προσφορές θα αφορούν το είδος και την ποσότητα που αναφέρεται στον Πίνακα 1, 
με ποινή απόρριψης της προσφοράς. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Α/Α 
ΥΛΙΚΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Έτοιμο Σκυρόδεμα 

C12/15 
Μ3 230 68,00 € 

15.640,00 € 

2 
Έτοιμο Σκυρόδεμα 

C16/20 
Μ3 63 71,00 € 

4.473,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ: 20.113,00 € 

    Φ.Π.Α 24%: 4.827,12 € 

    

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ: 24.940,12 € 

 
2.2 Η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχτηκε με την αριθ. 29/2018 απόφαση Ο.Ε. και 
σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν.4412/2016 είναι ο συνοπτικός διαγωνισμός 
με κριτήριο ανάθεσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ  
 
Άρθρο 3: Χρόνος υποβολής προσφορών – έγγραφα της σύμβασης - 
προσβασιμότητα στα έγγραφα της σύμβασης (Άρθρο 96) 
3.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Σκύδρας, Εθνικής 
Αντιστάσεως 20 Τ.Κ. 58500, στον 1ο όροφο , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
διαγωνισμού στις 21-02-2018 ημέρα Τετάρτη και η παραλαβή των προσφορών θα 
αρχίσει στις 11:00 και θα λήξει στις 12:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών). 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω 
Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, 
με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι προσφορές που 
περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά πρωτοκολλώνται 
και παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού. 



Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό δεν κατατεθεί προσφορά ή αναβληθεί για 
οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 28-02-2018 ημέρα Τετάρτη και την ίδια 
ώρα. Σε αυτή την περίπτωση θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
3.2 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ.1 του ά.2 
είναι τα ακόλουθα: 
Α) η παρούσα διακήρυξη 
Β) η περιληπτική διακήρυξη 
Γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Δ) Η Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας 
Ε) η τεχνική μελέτη 
3.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 
διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του 
Δήμου Σκύδρας www.skydra.gr, από όπου μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν. 
Άρθρο 4: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για 
τον διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Οι οικονομικοί φορείς που μπορούν να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό είναι 
φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – 
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων 
γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. 
Άρθρο 6: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρα 73, 74 και 75) 
6.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν 
άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(εφεξής ΤΕΥΔ) το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ.5 του ά.53 και συνίσταται σε  Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ.2 του ά.79: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν & 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους 
οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου σε δύο μορφές αρχείου: 
Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την αναθέτουσα αρχή), αναρτημένο μαζί 
με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & 
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά 
έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
το συμπληρώνουν, να το υπογράψουν και το διαβιβάσουν στην αναθέτουσα αρχή σε 
έντυπη μορφή. 
6.2 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο παρόν ΤΕΥΔ είναι 
οι εξής: 
Α) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που 
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, όπως αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ.1 του ά.73. 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 



Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους 
διαχειριστές’. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει στην παρούσα κατάσταση Α μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ.8 
και 9 του ά.73. 
Β) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που 
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
όπως αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ.2 του ά.73. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται 
ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις Α και Β. 
Γ) Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί με την ΚΥΑ του ά.74 του 
Ν.4412/2016 η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Δ) να πληρούται το κριτήριο επιλογής, όπως αποτυπώνονται στο μέρος ΙV.Α.1 
του ΤΕΥΔ (καταλληλόλητα) σύμφωνα με την παρ.2 του ά.75, βάσει της οποίας ο 
οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, (για την 
Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το 
εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο 
και το αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας σύμβασης. 
6.3 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση 
ως εξής: 
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα 
μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα. 
- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς με την 
επισήμανση πως το ερώτημα σχετικά με την εγγραφή σε επίσημο κατάλογο/μητρώο 
εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων απαντάται αρνητικά για τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και απαντάται θετικά μόνο από αλλοδαπούς φορείς, 
σε περίπτωση που υφίσταται η εν λόγω εγγραφή. Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από 
οικονομικούς φορείς υπό τη μορφή νομικών προσώπων (ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ). 
Το μέρος ΙΙ.Δ. συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε ά.6.5 
της παρούσας). Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την 
ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή, η οποία δεν απαιτείται να φέρει 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 



- Όπου υπάρχει διαδικτυακή διεύθυνση δημόσιας αρχής που εκδίδει 
πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα, δεν συμπληρώνεται, μέχρι τη θέση σε ισχύ της 
παρ.2 του ά.81. 

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να 
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως 
V (βλέπε ά.7.4 της παρούσας) 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής 
της αξίας και είναι γνωστά τα στοιχεία του /των υπεργολάβου/ων, τότε υποβάλλεται 
μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους 
του υπεργολάβου (βλέπε ά.6.5 της παρούσας) 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
6.2 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
6.4 Ενώσεις οικονομικών φορέων (ά.19 και 96) 
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του μέρους 
ΙΙ.Α. και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα ερωτήματα α, β και γ. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της 
ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 
μέρη II έως V. 
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
6.5 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (ά.83) 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
απαντούν θετικά στο σχετικό  
ερώτημα που παρατίθεται στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ, δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα 
α έως ε που παρατίθενται παρακάτω και συμπληρώνουν τις ενότητες και τα μέρη που 
υποδεικνύονται στο ΤΕΥΔ. 
Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής των προσφορών - περιεχόμενο φακέλου 
προσφορών – γλώσσα διαδικασίας - εχεμύθεια (άρθρα 21, 92, 93, 94 και 95) 



7.1 Στην περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο, 
αλλά υποβάλλεται κατά την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού του ά.3.1 της 
παρούσας, το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί να είναι: όταν ο προσφέρων είναι 
φυσικό πρόσωπο το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο 
ο νόμιμος εκπρόσωπός του, όταν πρόκειται για ένωση είτε όλα τα μέλη της μαζί (το 
καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα παραπάνω) είτε ο εκπρόσωπός τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένος. 
Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, όταν 
συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής παραστατικό εκπροσώπησης. 
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο: 
- Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ) η ημερομηνία του διαγωνισμού 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (του φυσικού ή νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης όλων των οικονομικών φορέων που την αποτελούν) δηλαδή: 
επωνυμία του νομικού προσώπου ή ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες ή τα ονοματεπώνυμα των οικονομικών φορέων που 
την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (πόλη, ταχυδρομικός 
κώδικας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail ) 
- Ο κύριος αυτός φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» (βλέπε παρ.7.2 της παρούσας) 
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(βλέπε παρ.7.3 της παρούσας) και 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο ά.7.4 
της παρούσας. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
7.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα περιέχει τα εξής: 
Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά.6 της 
παρούσας. 
ΙΙ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού 
προσώπου, που συνίστανται στα εξής: 
α) Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου 
και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
β) Για τα νομικά πρόσωπα: Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
θα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
διοικητικού οργάνου. 
Ενδεικτικά, τα έγγραφα αυτά μπορούν να είναι: 
Για τις ΟΕ και ΕΕ: το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την αναλυτική 
ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. 
Για τις ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ: ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την 
αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου 
τριμήνου . 



γ) για τις ενώσεις, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των φορέων που την αποτελούν. 
ΙΙΙ. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπό τους. 
ΙV. Δήλωση για τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες (βλέπε ά.7.7 της παρούσας) 
7.3 Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» θα περιέχει μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει πως 
οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που προσφέρει είναι σύμφωνες με αυτές που 
περιγράφονται στην μελέτη και δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την μελέτη. Η Υ.Δ. υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό 
πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από τον εκπρόσωπο 
της ένωσης και δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
7.4 Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου με τα λοιπά τεύχη της 
σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από 
τον οικονομικό φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση 
από το φυσικό πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον 
εκπρόσωπό τους. 
7.5 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Τα τεχνικά 
φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
7.6 Για τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών ισχύουν τα εξής: 
7.6.α Για οποιοδήποτε έγγραφο που συντάσσεται από τον ίδιο τον 
συμμετέχοντα φορέα, αρκεί η πρωτότυπη υπογραφή του και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
7.6.β Για την υποβολή ημεδαπών και αλλοδαπών δημοσίων και ιδιωτικών 
εγγράφων ισχύουν τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα 
(λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), 
οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 



υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 
7.7 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές 
(σύμφωνα με το ά.21) λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, θα συντάξει 
και θα υποβάλει σχετική δήλωση όπου θα αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
7.8 Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει 
γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
 
Άρθρο 8: Λόγοι απόρριψης των προσφορών. 
• Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των ά.3.1 και 
10.1 της παρούσας και κατά παρέκκλιση των όρων σύνταξης και υποβολής 
τους που τίθενται στα ά.2.1, 6 και 7 της παρούσας, θα απορρίπτονται. 
• Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που 
υποβάλλονται τέτοιες. 
• Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, 
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη 
συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
• Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν 
παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις 
που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του 
Ν.4412/2016. 
• Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο 
ή περισσότερες προσφορές. 
• Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 
 
 
 
Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για 
διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, γεγονός που τεκμαίρεται από τη συμμετοχή του στη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα 
στην παρ.4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 10: Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών – διαδικασία του 
διαγωνισμού – ισοδύναμες προσφορές (Άρθρα 100 και 90) 
10.1 Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ.3.1 της παρούσας. Η 
έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία 
στην αρμόδια επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή 
που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 



κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας και σε καταφατική περίπτωση 
μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές 
για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
10.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 
το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί 
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και φυλάσσονται, 
προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικ/κών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και 
την αποδοχή τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύμβασης. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' 
και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
10.3 Όλα τα παραπάνω στάδια α, β και γ μπορούν να θα διενεργηθούν την ημέρα του 
διαγωνισμού σε μία ενιαία συνεδρίαση. Η αποσφράγιση των προσφορών, ο έλεγχος 
και η αξιολόγησή τους θα γίνουν από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. 
29/2018 απόφαση ΟΕ. 
10.4 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 14 της παρούσας) 
10.5 Σε περίπτωση που προκύψουν ισοδύναμες προσφορές,  θα γίνει κλήρωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 ά.90 του Ν.4412/2016. 
 
 
Άρθρο 11: Πρόσκληση για υποβολή δικ/κών κατακύρωσης (αποδεικτικά 
μέσα) – (ά. 80 και 103) 
11.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 



κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 και τα οριζόμενα 
στο ά.7.6 της παρούσας των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν 
στα μέρη ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
11.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
11.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τότε εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι 
διατάξεις των παρ.3 έως 5 του ά.103. 
11.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή (είναι η επιτροπή του άρθρου 11.3 της 
παρούσας) και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε της κατακύρωσης 
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (του άρθρου 105). 
11.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
11.6 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει 
στην προθεσμία του ά.11.1 της παρούσας είναι τα εξής: 
Α) για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που 
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που 
υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά.6 της παρούσας. 
Β) για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης): 
Ι) για την καταβολή φόρων, εφόσον ο οικονομικός φορέας φορολογείται στην 
Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Σε περίπτωση 
που ο φορέας δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή 
ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του 
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, 
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια 
και την επικουρική ασφάλιση). 



Επιπλέον, θα ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό 
ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε 
περίπτωση υπεργολαβίας του ά.7.5.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον 
υπεργολάβο. 
Γ) για το ά.6.2.Γ της παρούσας, επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του 
προσωρινού αναδόχου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το ά.74 του Ν.4412/2016. 
Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο 
και στην περίπτωση που είναι ένωση από κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση 
υπεργολαβίας του ά.6.5 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 
Δ) για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV.Α.1 του ΤΕΥΔ (καταλληλόλητα), 
πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η 
εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με 
αυτό της παρούσας σύμβασης. 
Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο 
και στην περίπτωση που είναι ένωση από κάθε φορέα – μέλος της. 
Ε) για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα), 
Βεβαίωση ότι δεν βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά που 
αναφέρονται στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, τα οποία να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται 
μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του παρόντος άρθρου. 
 
Άρθρο 12 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (άρθρο 105) 
12.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του ά.127 (βλέπε άρθρο 14 της 
παρούσας). 
12.2 Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον 
ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 56 της παρούσας. 



12.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' 
της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 
12.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί με παράταση του χρόνου παράδοσης των 
υλικών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου χωρίς περαιτέρω οικονομική 
επιβάρυνση του Δήμου καθώς και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της 
σύμβασης (άρθρο 132 του Νόμου) 
 
Άρθρο 13: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει 
- Του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
- του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των ά.7 και 13 έως 15 
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
- του π.δ 113/2010 (Α΄ 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως 
ισχύει μέχρι 31/12/2016] και του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» από 01.01.2017 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
- του ν.3852/2010 (Α’ 87) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
- του ν.3463/2006 (Α’ 114) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας 
 
Άρθρο 14: Ενστάσεις (άρθρο 127) 
14.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 



Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
14.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο 
 
 
Άρθρο 15: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (άρθρο 72) 
15.1 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.α δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
15.2 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για δύο (2) μήνες. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 
μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
15.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας. 
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα πρέπει να φέρει 
απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο 
της σύμβασης. 
15.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72. 
 
 
Άρθρο 16: Ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106) 
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων 



ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της 
σύμβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 
ανάθεση αντικείμενο. 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας 
ή Προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επίσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί –εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- να προβεί 
στην εφαρμογή των παρ.3-5 του ά.106 
 
 
Άρθρο 17: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου (άρθρο 203) 
17.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην 
περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,  
β) σε περίπτωση που δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή 
δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206. 
17.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
17.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 
ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις της παρ.4 το ά.203. 
 
 
 
Άρθρο 18: Χρόνος παράδοσης υλικών (άρθρο 206) – χρόνος παραλαβής 
υλικών (άρθρο 208) 
18.1 Ο χρόνος παράδοσης θα καθοριστεί στο συμφωνητικό ως εξής: από την 
υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση που τα υλικά της προηγούμενης σύμβασης 
εξαντληθούν πριν την υπογραφή της νέας παρούσας σύμβασης, ή από την λήξη της 
προηγούμενης σύμβασης, στην περίπτωση που τα υλικά της δεν θα έχουν εξαντληθεί 
κατά το χρόνο υπογραφής της νέας παρούσας σύμβασης και για τρεις (3) μήνες και 
στην περίπτωση που τα υλικά της προμήθειας εξαντληθούν πριν από τη λήξη του 
χρόνου περαίωσης (δηλαδή πριν από τους 3 μήνες), τότε η σύμβαση θα λήξει κατά το 
χρόνο εξάντλησης των υλικών. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 



β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 
από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης. 
18.2 Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι παράγραφοι 2-7 του ά.206 
18.3. Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας είναι 
αυτές που ορίζονται στο άρθρο 207. 
18.4 Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την επιτροπή που θα συγκροτηθεί  με 
απόφαση ΔΣ και κατά τα λοιπά ισχύει το ά.208. 
 
Άρθρο 19: Δημοσιότητα. 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66. 
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 20: Χρηματοδότηση της προμήθειας - Πληρωμή Αναδόχου (άρθρο 200) 
20.1 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους 
20.2 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις του ά.200 του Ν.4412/2016. 

 
Σκύδρα 02-02-2017 

          Η Δήμαρχος Σκύδρας 
 
 
 
         Ιγνατιάδου Αικατερίνη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ) 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Εθνικής Αντιστάσεως 20, Τ.Κ. 58500, Σκύδρα 
Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
.............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της ..... σύμβασης “(τίτλος 
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του 
Δήμου Σκύδρας (Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 


