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Μ Ε Λ Ε Σ Η  43/2021 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ»  

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 53.000,00 € 

(65.720,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

α) Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ 

β) Σεχνικι Περιγραφι 

γ) Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

δ) Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

ε) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

ςτ) Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ 

η) Παραρτιματα 

 

 

Καβάλα, Ιοφλιοσ 2021 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

 

O Πρόεδροσ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ 
διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ θ 

δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ υλικϊν, με τίτλο «Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν 
υλικϊν», προχπολογιςμοφ 53.000,00 €, πλζον Φ.Ρ.Α. 24%, με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι), ςφμφωνα με 

α. τισ διατάξεισ του άρκρου 327 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 

β. τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Θ ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ., ςφμφωνα με τα άρκρα 296, 327, 
330 και 331 (παρ. 1γ) του ν. 4412/2016. Ραράλλθλα κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και 
πλιρθσ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. www.deyakav.gr. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 06/09/2021 θμζρα Δευτζρα ενϊπιον τθσ επιτροπισ 
διαγωνιςμοφ, ςτο κτίριο διοίκθςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Τρφφωνα 14, Τ.Κ. 65201, 
Καβάλα, με καταλθκτικι ϊρα υποβολισ των προςφορϊν τθν 10:00 π.μ. 

Θ εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ υλικϊν, κα χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ πιςτϊςεισ 
του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022  (Κ.Α. 
25.06.00 και Κ.Α. 54.00.00). Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να κατακζςουν προςφορά είτε για το 
ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν του διαγωνιςμοφ, είτε για οποιαδιποτε επιμζρουσ ομάδα 
του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, καλφπτοντασ όμωσ το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ αυτισ. 
Οι ποςότθτεσ και θ ενδεικτικι αξία των ηθτοφμενων υλικϊν αποτυπϊνονται ςτο τεφχοσ του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ και ςυνοπτικά είναι οι ακόλουκεσ: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ 

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΟΟ 

 ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

Α Ρρομικεια τςιμζντων  44111200-3 Σάκοσ 2.685 9.855,00 € 

Β Ρρομικεια αδρανϊν υλικϊν 14200000-3 Τόνοσ 1.925 23.225,00 € 

Γ Ρρομικεια ςκυροδζματοσ 44114100-3 m3 75 5.625,00 € 

Δ Ρρομικεια αςφαλτομίγματοσ 44113620-7 Τόνοσ 100 6.500,00 € 
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Ε Ρρομικεια οικοδομικϊν υλικϊν 44111000-1 Διάφορεσ 2.880 7.795,00 € 

 
Άρκρο 1ο 

Ανακζτων φορζασ - Κφριοσ τθσ προμικειασ - τοιχεία επικοινωνίασ 
1.1. Ανακζτων φορζασ: Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Κ.). 

1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ προμικειασ: Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ: Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.4. Ρροϊςτάμενθ Αρχι: Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.5. Διευκφνουςα Υπθρεςία: Θ Τεχνικι Υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.6. Στοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Αγίου Τρφφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα 

  Αρικμόσ τθλεφϊνου: 2510620350 

  Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax): 2510620355 

  Ιςτοςελίδα: www.deyakav.gr 

 
Άρκρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
2.1. Θ προετοιμαςία, ανάκεςθ, ςφναψθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

προμθκειϊν, διζπεται από τισ διατάξεισ: 

 τθσ υπϋ αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ 

τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» 

 τθσ υπϋ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ 
Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων» 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ 
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ 
διατάξεισ» 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ 

και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

 τθσ υπ’ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι 
Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  
των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, 
μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

http://www.deyakav.gr/
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Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ 
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια 
τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ 
του άρκρου 37 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του 
νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν 
τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων 
τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ με κζμα: “φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 1781)  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, 
για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) 
(Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ 
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» 

 του ν. 3852/2010 (Αϋ 87) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
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ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» 

 του ν. 3463/2006 (Αϋ 114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ 
τθσ Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 
αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 
66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 
με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν 

αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 
167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με 
«προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ» 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 

 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ» 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα» 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν 

 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) «Ρερί κινιτρων διά τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ 
και Αποχετεφςεωσ» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 

λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά 
τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

 τθσ με αρικμό 170/27-07-2021 απόφαςθσ του Δ.Σ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., περί ζγκριςθσ 
τευχϊν δθμοπράτθςθσ, πραγματοποίθςθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ και διενζργειασ ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν «Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν» 

 τθσ με αρικμό Α.Α.Υ. 211/03-08-2021 απόφαςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ 
του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 
Άρκρο 3ο 

Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 
3.1. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 06/09/2021 θμζρα Δευτζρα και μζχρι τθν 10:00 

π.μ. ϊρα (καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ επιτροπισ 
διαγωνιςμοφ ςτο κτίριο διοίκθςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Τρφφωνα 14, ςτθν πόλθ τθσ 
Καβάλασ. 
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3.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ ι ςτο πρωτόκολλο τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

3.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται 
αποδεκτι καμία προςφορά.  

 
Άρκρο 4ο  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
(Άρκρο 255 του ν. 4412/2016) 

4.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 
ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ και 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α. κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ· 

β. κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)· 

γ. άλλθ χϊρα του άρκρου 25 παρ. 1 περιπτϊςεισ γ και δ του ν. 4412/2016, με 

επάγγελμα ςχετικό με το αντικείμενο, το ζτοσ κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνιςμόσ και τα 
οποία ζχουν τθν τεχνικι ικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
διακιρυξθ. 

4.2. Θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό προχποκζτει ότι ο διαγωνιηόμενοσ είναι πλιρωσ 
ενιμεροσ τθσ διακιρυξθσ αυτισ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ ανεπιφφλακτα. Θ 
επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον διαγωνιηόμενο αποτελεί τεκμιριο ότι αυτόσ είχε και ζλαβε 
υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ προμικειασ ωσ και τα 
ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Άρκρο 5ο 
Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ - Πρόςβαςθ - Επικοινωνία 

(Άρκρα 79, 281, 282 και 293 του ν. 4412/2016) 
5.1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 

2  του ν. 4412/2016 κατά ςειρά ιςχφοσ είναι τα ακόλουκα: 

α. το ςυμφωνθτικό (που κα υπογραφεί)· 

β. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματα τθσ· 

γ. θ τεχνικι περιγραφι· 

δ. το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν· 

ε. θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων· 

ςτ. ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ· 

η. το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ· 

κ. οι μελζτεσ προμικειασ (εφόςον ςυνταχκοφν) 

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (http://www.deyakav.gr). 

http://www.deyakav.gr/




 Σελίδα 7 από 51 
Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν 

5.3. Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ, οι ενδιαφερόμενοι 

μποροφν να επικοινωνοφν, τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ, 
ςτο τθλζφωνο 2510620350. 

 
Άρκρο 6ο 
Γλϊςςα  

(Άρκρα 80 και 281 του ν. 4412/2016) 
6.1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν 

προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

6.2. Τα αποδεικτικά ζγγραφα, οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ 
ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 

6.3. Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ 
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 
ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

6.4. Τα ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, 
αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, μποροφν να υποβάλλονται 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι 

6.5. Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνεται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 
Άρκρο 7ο 

Παροχι διευκρινίςεων 
(Άρκρο 289 του ν. 4412/2016) 

7.1. Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο 
πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (http://www.deyakav.gr). Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάηονται. 

7.2. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, 
οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων 
των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερεισ (4) θμζρεσ πριν από 

τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

7.3. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των 
πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

7.4. Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία 
για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

http://www.deyakav.gr/
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Άρκρο 8ο 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
(Άρκρο 93 του ν. 4412/2016) 

8.1. Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον παρόντα διαγωνιςμό υποβάλλουν μαηί με τθν 
προςφορά τουσ και τα εξισ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ - ΕΕΕΣ (παράρτθμα Ι), όπωσ προβλζπεται 
ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν 
οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου. 

2. Τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016.   

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (παράρτθμα ΙΙ), ςτθν οποία ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με 
θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που τον αφοροφν, τθν 

κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε επεξεργαςία, τουσ διενεργοφντεσ τθν επεξεργαςία, 
κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν του ωσ 
προμθκευτι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δθλϊνει τθ ςυγκατάκεςι του για τθν επεξεργαςία κατά τθ 
διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ. 

4. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ νομικϊν προςϊπων: 

 Για Ανϊνυμθ Εταιρεία (Α.Ε.) απαιτείται α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. 
ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ 
ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το διοικθτικό ςυμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
εταιρείασ 

 Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ 
Ε.Ρ.Ε. 

 Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει 
επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ 

8.2. Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν 
εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο 
πρόεδροσ και διευκφνων ςφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να 
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ 
αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των 
εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Τα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ 
επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ δθμόςια οικονομικι υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. Τα 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ 
τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν 

εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί. 

8.3. Αν το κράτοσ μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τα προαναφερκζντα ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι το πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω 
περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ 
ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
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8.4. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να 

υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ. Θ ζνωςθ δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ςε ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου 
να υποβάλει προςφορά, όμωσ ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, πρζπει να 
περιβλθκεί από τθν αναγκαία νομικι μορφι. Επίςθσ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει 
να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ 
ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
αυτι, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που 
εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί 
ςτισ υποχρεϊςεισ του κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι 
μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ, θ ςφμβαςθ εξακολουκεί να 
υφίςταται ςτο ςφνολό τθσ και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. 

8.5. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του ν. 1599/1986 πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.  

8.6. Πταν ο υποψιφιοσ προμθκευτισ είναι Ο.Ε. ι Ε.Ε. και ο υπογράφων τισ υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω 
από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και υπογραφι). 

8.7. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμζνεσ από 
μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τουσ, το οποίο κα ζχει εκ του καταςτατικοφ δικαίωμα 
υπογραφισ και εκπροςϊπθςθσ, επομζνωσ κα ενεργεί ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ 
και κα υπογράφει οπωςδιποτε κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία (ςφραγίδα εταιρείασ και 
υπογραφι). 

8.8. Τα προαναφερκζντα ζγγραφα υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4250/2014 (Αϋ 74). Ειδικά αυτά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 

βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

 

Άρκρο 9ο 
Εγγυιςεισ 

(Άρκρο 302 του ν. 4412/2016) 
9.1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ ίςου με το δυο τοισ εκατό (2%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του 
τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., για το οποίο ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υπζβαλε 
προςφορά.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ 
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του προςφζροντα, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. 
Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να 
παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 
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Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται 

θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το 
αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που 
αναφζρονται ςτα άρκρα 73, 75, 78, 80 και 82 του ν. 4412/2016, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ 
τα προβλεπόμενα από τον ν. 4412/2016 δικαιολογθτικά ςχετικά με τουσ κανόνεσ απόδειξθσ 
ποιοτικισ επιλογισ και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ 
περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι 
πρόςκλθςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ 
τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 
του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον 
προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν 
νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

9.2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και κατατίκεται μζχρι 
και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ςτθν περίπτωςθ 
παραβίαςθσ από τον ανάδοχο των όρων που ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ζναντι του 
αναδόχου. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον 

ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, 
ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται 
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ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που 

παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

9.3. Οι εγγυιςεισ των παρ. 9.1 και 9.2 εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περ. β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα 
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα, που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, επιςτρζφονται μετά τθ 
λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ δικαιοφχο. 

9.4. Οι εγγυιςεισ των παρ. 9.1 και 9.2 περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα 
ςτοιχεία: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, 

γ) τον ανακζτοντα φορζα, προσ τον οποίο απευκφνονται, 

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ 
του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, 

η) τουσ όρουσ ότι:  

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 

ββ) ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 

θ) τα ςτοιχεία τθσ διακιρυξθσ, τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου 
προσ τον οποίο απευκφνεται 

Θ περίπτωςθ αα’ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων 

9.5. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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9.6. Θ μθ προςκόμιςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ςφμφωνα με τα παραπάνω, αποκλείει 

τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του μειοδότθ και ιςοδυναμεί με άρνθςθ 
αυτοφ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, που ςυνεπάγεται ςε βάροσ του τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ. 

 

Άρκρο 10ο 
Περιεχόμενο προςφορϊν  

(Άρκρα 92, 93, 94 και 95 του ν. 4412/2016) 
10.1. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, οι προςφορζσ υποβάλλονται 

μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ». 

 Θ επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Υ.Α.Κ.». 

 Ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». 

 Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 

 Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)). 

10.2. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, πζραν 
των προαναφερκζντων, πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ 
κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

10.3. Εκτόσ φακζλου οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται κατά τθν υποβολι τουσ και από 
διαβιβαςτικό ζγγραφο υποβολισ προςφοράσ για πρωτοκόλλθςι τουσ. 

10.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει τουσ τρεισ (3) ακόλουκουσ 
επιμζρουσ υποφακζλουσ: 

α. Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», ο 
οποίοσ περιζχει τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 

β. Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 
περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

γ. Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

10.5. Ρεριεχόμενο φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
  Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει τα δικαιολογθτικά 
ςτοιχεία ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ). 

10.6. Ρεριεχόμενο φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» 

  Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 3 του τεφχουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Αν 
τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν 
ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο 
με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία 
περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ οικονομικϊν 
ςτοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

10.7. Ρεριεχόμενο φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» 
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Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία 

τθσ προςφοράσ, δθλαδι το/-τα ζντυπο/-α οικονομικισ προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ 
άρτια ςυμπλθρωμζνο/-α και υπογεγραμμζνο/-α από τον υποψιφιο ανάδοχο. Θ οικονομικι 
προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ (€). Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται 
ανά μονάδα μζτρθςθσ των προσ προμικεια υλικϊν. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για 
παράδοςθ των ειδϊν τθσ προμικειασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Άρκρο 11  
Λόγοι αποκλειςμοφ 

(Άρκρα 73 και 74 του ν. 4412/2016) 
11.1. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

(διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

11.2. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

 α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα 
του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ), 

  β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ 
καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για 
τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 

και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 
2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα,  

 γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των 
άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, 
τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ 

βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του 
Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 
265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 
23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι 
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 
103), 
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 δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ 
εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 
187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

 ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του 
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν 
κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 
και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

 ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 
2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 
323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

 Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

 - ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν 
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

 - ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

 - ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 - ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο 
εκπρόςωπο. 

  Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ 
δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν 
θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

11.3. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι 
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ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 
τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  

Οι παραπάνω υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί 
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ 
όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

Κατ' εξαίρεςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

11.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 

του ν. 4412/2016, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι 
εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί 
ποινικϊν κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ 
που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ 
οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
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δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 

αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ 
ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τουσ κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 80 του ν. 4412/2016,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με 
απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ 
που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ. 

11.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι 
βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από 
τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

11.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 11.2, και 11.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει 
αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει 

διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ 
ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά 
μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω 
ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του 
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα 
κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
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Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 

απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

11.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

11.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του 
οριηόντιου αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που 
αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 12ο 

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
(Άρκρο 96 του ν. 4412/2016) 

12.1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςε διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
πρζπει να υποβάλλουν προςφορά, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο. 

12.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν 
επιτροπι διαγωνιςμοφ, είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ., είτε (γ) με 
κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

12.3. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι 
φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν (θ 
θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψθ). 

12.4. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των 
προςφορϊν από οποιαδιποτε αιτία. 

12.5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με οποιονδιποτε τρόπο πριν από 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται 
από τα ζγγραφα τθσ μελζτθσ για τθν αποςφράγιςθ. 

12.6. Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν  καταλθκτικι 
θμερομθνία ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν 
από τθν ϊρα λιξθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ  υποβολι, 
που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των  
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 

επίςθσ  από τον πρόεδρο τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ  
ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

12.7. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να 
αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ. 

12.8. Οι προςφορζσ και όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά υπογράφονται και 
μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα, ι ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων 
από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
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12.9. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. 

12.10. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν 
ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ 
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ / 
ςυντονιςτισ αυτισ. 

12.11. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

12.12. Αποδεκτζσ γίνονται οι προςφορζσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν είτε το ςφνολο των 
προσ προμικεια ειδϊν του διαγωνιςμοφ, είτε οποιοδιποτε ομάδα ειδϊν του ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ, καλφπτοντασ όμωσ το ςφνολο των ποςοτιτων τθσ ομάδασ αυτισ. 

12.13. Ρροςφορά θ οποία περιλαμβάνει το ςφνολο των προσ προμικεια ειδϊν του 

διαγωνιςμοφ και θ οποία υπερβαίνει το ςυνολικό προχπολογιςμό όπωσ αυτόσ αποτυπϊνεται 
ςτο τεφχοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αντιςτοίχωσ 
απορρίπτεται κάκε προςφορά για οποιαδιποτε ομάδα, εφόςον αυτι υπερβαίνει τον  
προχπολογιςμό τθσ ομάδασ αυτισ, όπωσ αυτόσ αποτυπϊνεται ςτο τεφχοσ του ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ. 

12.14. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ 
διαγωνιςμοφ. 

12.15. Ρροςφορά που παρουςιάηει, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, 
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

12.16. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ από τον οικονομικό φορζα δεν γίνεται 

αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ οποιαδιποτε τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου 
τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. 

 
Άρκρο 13ο 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
(Άρκρο 97 του ν. 4412/2016) 

13.1. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν. 

13.2. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

13.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί 
από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ., πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 9  
τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ 
ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό 
χρονικό διάςτθμα. 
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13.4. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να 
επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ 
ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε 
όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

13.5. Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί 
παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά 
τουσ. 

 
Άρκρο 14ο 

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 
(Άρκρα 90, 100 και 310 του ν. 4412/2016) 

14.1. Θ επιτροπι διαγωνιςμοφ αρχίηει τθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι από τθ ςχετικι 
πρόςκλθςθ. 

14.2. Τα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ: 

α) Θ αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ γίνεται τθν θμερομθνία και ϊρα που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ι τθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που 
αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ και ςτθν 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θ επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, περί παράλειψθσ προςικουςασ 

προςκόμιςθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν 
καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ 
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

β) Στθ ςυνζχεια αξιολογοφνται οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά ςφμφωνα 
με τθν περ. α’ και οι οικονομικζσ προςφορζσ καταχωρίηονται ςε πρακτικό κατά ςειρά 
μειοδοςίασ. 

γ) Μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των περ. α’ και β’, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., εφόςον 
εγκρίνει τα πρακτικά με απόφαςι τθσ, προςκαλεί εγγράφωσ τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ, 

ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του ν. 4412/2016, 
περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

14.3. Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ 
ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ. 
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14.4. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 ςτθν οποία 
ενςωματϊνεται θ απόφαςθ τθσ περ. γ’. 

14.5. Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ςτο άρκρο 105 του ν. 4412/2016, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

14.6. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ 
Α.Ε.Ρ.Ρ. ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο Βιβλίο IV του ν. 4412/2016. Κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ. 

14.7. Σε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν 
ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ και παρουςία 
αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

14.8. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι 
ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν 
λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να 
ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των 
δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

 

Άρκρο 15ο 
Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

(Άρκρα 103 και 316 του ν. 4412/2016) 
15.1. Μετά από τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ειδοποιεί εγγράφωσ τον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των 
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
των άρκρων 73, περί λόγων αποκλειςμοφ, και 74 του ν. 4412/2016, περί αποκλειςμοφ 
οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75 ζωσ 78 του ν. 4412/2016. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται 
ςτθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ. 

15.2. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε 
αυτά που υπoβλικθκαν, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα 
ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα, ι να παράςχει 
διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει 
αίτθμα προσ τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από 
αποδεικτικά ζγγραφα με τα οποία αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για 
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όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα του προθγοφμενου εδαφίου και 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ παρ. 15.1. 

15.3. Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία 
που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι 
ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, απορρίπτεται θ προςφορά του 
προςωρινοφ αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε 
προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 4412/2016, περί εγγυιςεων, εφόςον είχε 
προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων 
κριτθρίων ανάκεςθσ, όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

15.4. Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 4412/2016, 
εφόςον είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των 
ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ, όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 
λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

15.5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 

74 του ν. 4412/2016 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 και το άρκρο 75 του ν. 4412/2016, περί κριτθρίων 
επιλογισ, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του 

άρκρου 104 του ν. 4412/2016, περί χρόνου ςυνδρομισ όρων ςυμμετοχισ και οψιγενϊν 
μεταβολϊν, καταπίπτει υπζρ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 του ν. 4412/2016, περί εγγυιςεων, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ, όπωσ είχαν οριςτεί ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 
απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του ν. 4412/2016, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται. 

15.6. Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ 
ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν 
ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ. 15.2, και τθ διαβίβαςθ 
του φακζλου ςτο Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ κατά τισ παρ. 15.3, 15.4 ι 15.5 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ του άρκρου 316 του ν. 4412/2016. 
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15.7. Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
και ςτισ διατάξεισ του άρκρου 103 του ν. 4412/2016. 

15.8. Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν 
αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016. 
Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου, μπορεί 
να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από 
αυτιν που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

15.9. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
από τουσ οριςτικϊσ αποκλειςκζντεσ και ιδίωσ όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικϊσ δυνάμει τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 302 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων, με κάκε πρόςφορο τρόπο.  

15.10. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι 
ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 
παρ. 15.9, 

β) ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία άνω των ορίων του άρκρου 328 και των εξιντα 
χιλιάδων (60.000) ευρϊ για τισ ςυμβάςεισ ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ του άρκρου 329 του ν. 
4412/2016 παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι, ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και, ςε περίπτωςθ άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ του 
άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί αυτισ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 

του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 και 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόςον απαιτείται, 

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ 
διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016 περί 
υπογραφισ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν 
ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 

15.11. Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ. 

15.12. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ 
παρ. 15.11 ςτον ανάδοχο. 

15.13. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν 
προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων 
ανωτζρασ βίασ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προςφζροντα 
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που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 317 του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από 
τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

15.14. Εάν θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν απευκφνει τθν πρόςκλθςθ τθσ παρ. 15.11 εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων 
ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ 
να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει 
των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

 
Άρκρο 17ο 

Αποδεικτικά μζςα 
(Άρκρο 80 του ν. 4412/2016) 

17.1. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να απαιτεί τα πιςτοποιθτικά, τισ βεβαιϊςεισ και τα λοιπά 
αποδεικτικά μζςα που αναφζρονται ςτισ παρ. 17.3, 17.5 και 17.6 και ςτο Ραράρτθμα XII του 
Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016, ωσ απόδειξθ τθσ μθ φπαρξθσ λόγων αποκλειςμοφ, όπωσ 
αναφζρονται ςτα άρκρα 73 περί λόγων αποκλειςμοφ, και 74 περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ 
φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, και τθσ πλιρωςθσ των κριτθρίων επιλογισ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 75 και 76 του ν. 4412/2016. 

17.2. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν απαιτεί αποδεικτικά μζςα, πλθν εκείνων που αναφζρονται ςτο 
παρόν άρκρο και ςτο άρκρο 82 του ν. 4412/2016 περί προτφπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Πςον αφορά ςτο άρκρο 78 του ν. 4412/2016 περί ςτιριξθσ ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, οι οικονομικοί φορείσ μπορεί να ςτθρίηεται ςε οποιοδιποτε 

κατάλλθλο μζςο προκειμζνου να αποδείξουν ςτθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ότι κα ζχουν τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ ςτθ διάκεςι τουσ. 

17.3. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δζχεται ωσ επαρκι απόδειξθ του ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν 

εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016: 

α) για τθν παρ. 1 του εν λόγω άρκρου, τθν προςκόμιςθ αποςπάςματοσ του ςχετικοφ 
μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το 
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ 
άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016, 

β) για τισ παρ. 2 και 4 περ. β’ του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, πιςτοποιθτικό που 

εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ μζλοσ ι θ 
εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1, ςτισ περ. 
α’ και β’ τθσ παρ. 2 και ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, το ζγγραφο ι 
το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
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χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1, ςτισ περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 
και ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 
άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

17.4. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. απαιτεί πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016, με το οποίο να πιςτοποιοφνται θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό. 

17.5. Θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα μπορεί, 
κατά κανόνα, να αποδεικνφεται με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που 

αναφζρονται ςτο Μζροσ I του Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016. Εάν 
ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που ηθτεί θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του 
επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο, το οποίο θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κρίνει κατάλλθλο. 

17.6. Θ τεχνικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων μπορεί να αποδεικνφεται με ζναν 
ι περιςςότερουσ από τουσ τρόπουσ που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ XII του 
Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016, ανάλογα με τθ φφςθ, τθν ποςότθτα ι τθ ςπουδαιότθτα 
και τθ χριςθ των αγακϊν. 

17.7.  Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 19 του ν. 4412/2016, περί 
οικονομικϊν φορζων. 

17.8. Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με τον ν. 
1497/1984 (Α’ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμον αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. 

17.9. Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 και τθν περ. β’ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, 

β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, 
εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν περ. α’, 

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, περί 
κριτθρίων επιλογισ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν 
προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
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εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτϊν 

προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ, 

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ και 

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

17.10. Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) 
και τα άρκρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν 
ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

 
Άρκρο 18ο 

Ενςτάςεισ - Δικαςτικι προςταςία 
(Άρκρο 333Α του ν. 4412/2016) 

18.1. Αναφορικά με τισ ενςτάςεισ και τα ζνδικα βοθκιματα, εφαρμόηονται αναλογικά 
οι διατάξεισ του άρκρου 127 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωςθ Ανακζτοντα Φορζα που δεν 
είναι Ανακζτουςα Αρχι δεν απαιτείται θ κατάκεςθ παραβόλου για το παραδεκτό τθσ 
ζνςταςθσ. 

 
Άρκρο 19 ο 

Διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  
(Άρκρα 200 ζωσ 215 του ν. 4412/2016) 

19.1. Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 215 
του ν. 4412/2016. 

19.2. Τόποσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., επί τθσ 
οδοφ Αγ. Τρφφωνα 14, Τ.Κ. 65201, Καβάλα. 

19.3. Τα περιγραφόμενα ςτθ μελζτθ είδθ τθσ προμικειασ κα παραδίδονται από τον 
ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

19.4. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων τθσ 
προμικειασ. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ απορρόφθςθ του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

19.5. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
προμικειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα μελζτθ. Θ παραλαβι των υλικϊν 
πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν. 4412/2016. Θ παραλαβι των 
υλικϊν τθσ προμικειασ γίνεται από τθν επιτροπι παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με τθν ζκδοςθ 

αντίςτοιχων πρωτοκόλλων παραλαβισ. Δεδομζνου ότι θ προμικεια κα γίνεται τμθματικά ςε 
ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο 
παραλαβισ μετά τθν παράδοςθ τθσ κάκε τμθματικισ ποςότθτασ. Κατά τθ διαδικαςία 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ (μακροςκοπικόσ, 
εργαςτθριακόσ, πρακτικι δοκιμαςία, κ.λπ.) και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί και 
ο ανάδοχοσ. Το κόςτοσ διενζργειασ των απαιτοφμενων ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι 
δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 
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Άρκρο 20ο 

Σρόποσ πλθρωμισ 
(Άρκρο 200 του ν. 4412/2016) 

20.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ 
υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο πϊλθςθσ αγακϊν, για τα υλικά που ζχει παραδϊςει και 
παραλάβει θ επιτροπι παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και ζχει εκδϊςει για το λόγο αυτό το 
αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

20.2. Θ πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 200 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

20.3. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 

δικαιολογθτικά. 

20.4. Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Άρκρο 21ο 

Δθμοςιότθτα - Κρατιςεισ 
(Άρκρο 296 του ν. 4412/2016) 

21.1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
(http://www.deyakav.gr). 

21.2. Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τα λοιπά τεφχθ του 

διαγωνιςμοφ (ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) κα καταχωρθκοφν ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr). 

21.3. Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ςτο «Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.» και κα δθμοςιευκεί ςτθν κακθμερινι εφθμερίδα τθσ Καβάλασ 
«ΕΝΘΜΕΟΣ». Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ αρχικισ και τυχόν 
επαναλθπτικισ κα βαρφνουν τον προμθκευτι. 

21.4. Τον ανάδοχο τθσ προμικειασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ 
Δθμοςίου, Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.), ειςφορζσ κ.λπ. που υφίςτανται κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ. Σε περίπτωςθ άρνθςισ του παρακρατοφνται από τον πρϊτο λογαριαςμό του. 

21.5. Για ότι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ των ν. 4412/2016, ν. 
1069/1980 και ν. 3463/2006, όπωσ ιςχφουν ςιμερα. 

 

Άρκρο 22ο 
Παραρτιματα 

21.6. Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν τα εξισ παραρτιματα: 

 Ραράρτθμα Ι: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 του ν. 
4412/2016. 

http://www.deyakav.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Ραράρτθμα ΙΙ: Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςχετικά με τον Γενικό 

Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679). 

 Ραράρτθμα ΙΙΙ: Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 καταλλθλότθτασ των 
προςφερόμενων υλικϊν. 

 

Θ παροφςα διακιρυξθ εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 170/27-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΑΔΟΕΕΥ-
9ΩΡ) απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 
 
 

Χρόνθσ Απόςτολοσ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

 
1.1. Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ με τίτλο «Ρρομικεια 

Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν», προχπολογιςμοφ 53.000,00 €, πλζον Φ.Ρ.Α. 24%. 

1.2. Τα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 209 
του ν. 3463/2006 και των άρκρων 281 και 282 του ν. 4412/2016. 

1.1. Ρροκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
πρζπει γίνει προμικεια διάφορων οικοδομικϊν και αδρανϊν υλικϊν, όπωσ τςιμζντα, κραυςτά 
υλικά οδοςτρωςίασ, χαλίκι, άμμοσ, ζτοιμο ςκυρόδεμα, κερμό αςφαλτόμιγμα, ςχιςτόλικοι, 

πρόχυτεσ πλάκεσ πεηοδρομίου, τεχνθτοί κυβόλικοι, οπτόπλινκοι, χαλφβδινοσ οπλιςμόσ κ.α. 

1.3. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των πενιντα τριϊν 
χιλιάδων ευρϊ (53.000,00 €), πλζον Φ.Ρ.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των εξιντα πζντε 
χιλιάδων επτακοςίων είκοςι ευρϊ (65.720,00 €), θ οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από 
ίδιεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οικονομικϊν ετϊν 2021 και 
2022 (Κ.Α. 25.06.00 και Κ.Α. 54.00.00). 

1.4. Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από 
ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 311 του ν. 4412/2016. 

Καβάλα, 16-07-2021 

Ο Συντάξασ 
Θ Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ  

Φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
   

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Τ.Υ.  

τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 

Τςακίρθ Χριςτίνα 
Εργοδθγόσ Δομικϊν Ζργων 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

 

Άρκρο 1ο 
Αντικείμενο τθσ προμικειασ 

1.2. Θ παροφςα αφορά τθν «Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν» προσ τθ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Συγκεκριμζνα προβλζπεται θ προμικεια διάφορων οικοδομικϊν και αδρανϊν 

υλικϊν, όπωσ τςιμζντα, κραυςτά υλικά οδοςτρωςίασ, χαλίκι, άμμοσ, ζτοιμο ςκυρόδεμα, κερμό 
αςφαλτόμιγμα, ςχιςτόλικοι, πρόχυτεσ πλάκεσ πεηοδρομίου, τεχνθτοί κυβόλικοι, οπτόπλινκοι, 
χαλφβδινοσ οπλιςμόσ κ.α. 

 

Άρκρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

2.1. Ο διαγωνιςμόσ για τθν «Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν» προσ τθ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

α. του ν. 1069/1980 (Α’ 191) «Ρερί κινιτρων διά τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Υδρεφςεωσ 
και Αποχετεφςεωσ» 

β. του ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» όπωσ ιςχφει ςφμφωνα 

με τθν παρ. 1 (38) άρκρο 377 Ν. 4412/2016 

γ. του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

Άρκρο 3ο 
Προχποκζςεισ - Γενικοί όροι 

3.1. Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό για τθν «Ρρομικεια Οικοδομικϊν 
& Αδρανϊν υλικϊν» προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ορίηονται ςτο άρκρο 4 τθσ διακιρυξθσ τθσ 
δθμοπραςίασ. 

3.2. Τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να πλθροφν ςτο ςφνολό τουσ τισ Εκνικζσ 
προδιαγραφζσ (πρότυπα ΕΛΟΤ) και τισ Διεκνείσ προδιαγραφζσ (EN, ISO κ.α.). Θα πρζπει επίςθσ 

να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ Ε.Ε. για τα προϊόντα δομικϊν καταςκευϊν (οδθγία 
89/106/ΕΟΚ/1988, οδθγία 93/68/ΕΟΚ/1993, κανονιςμόσ 305/2011), κακϊσ και με τθν ςχετικι 
κείμενθ νομοκεςία (Ρ.Δ. 334/1994, ΦΕΚ 1546/Β/2012, ΦΕΚ 1914/Β/2012) και ιδιαίτερα με τισ 
Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ δθμοςίων ζργων Ε.ΤΕ.Ρ. (ΦΕΚ 2221/Β/2012). 

3.3. Τα υπό προμικεια οικοδομικά υλικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE 
(Conformite Europeenne), εκτόσ αυτϊν που εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τισ 
αντίςτοιχεσ οδθγίεσ. Θ ςιμανςθ CE πρζπει να τοποκετείται με ορατό, ευανάγνωςτο και 
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ανεξίτθλο τρόπο, βαςικά ςε κάκε υλικό ι εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε με βάςθ τθν 

ακόλουκθ ςειρά προτεραιότθτασ: ςυςκευαςία/οδθγίεσ χριςθσ/πιςτοποιθτικό εγγφθςθσ. 

3.4. Πλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αποτελοφν ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα 
οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει τθν προςφορά του. Με 
τθν υποβολι κάκε προςφοράσ κα υποβάλλονται όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα/πιςτοποιθτικά 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, τα ιςχφοντα πρότυπα και τισ απαιτιςεισ του παρόντα 
διαγωνιςμοφ. Αν θ επιτροπι διαγωνιςμοφ διαπιςτϊςει ότι δεν πλθροφνται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, απορρίπτει τθν κατατεκείςα προςφορά ωσ απαράδεκτθ. 

3.5. Ο φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, και ειδικότερα: 

α) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 του υποψιφιου αναδόχου, ότι όλα τα 
προςφερόμενα υλικά πλθροφν τισ ςχετικζσ Εκνικζσ και Διεκνείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
φζρουν ςιμανςθ CE (εκτόσ αυτϊν που εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ από τισ αντίςτοιχεσ 

οδθγίεσ) και ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν και των κανονιςμϊν 
τθσ Ε.Ε. κακϊσ και με τθν κείμενθ νομοκεςία περί προϊόντων δομικϊν καταςκευϊν 
(παράρτθμα ΙΙΙ). 

β) Τα επιμζρουσ ζντυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των υλικϊν τθσ προςφοράσ του 
υποψιφιου αναδόχου κατ’ αντιςτοιχία με το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του, ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ του παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Περιγραφι είδουσ 
Πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ 

CE 

Μελζτθ 
ςφνκεςθσ 

Πιςτοποιθτικό 
ποιότθτασ ι/και 

τεχνικό φυλλάδιο 

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΙΜΕΝΣΑ 

Α.1 Τςιμζντο κοινό CEM II 32,5    

Α.2 Τςιμζντο λευκό CEM I 52,5    

Α.3 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ    

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

Β.1 ÷ Β.2 
Θραυςτό υλικό οδοςτρωςίασ 

λατομείου (3Α)  
   

Β.3 Χαλίκι λατομείου Νο7 (γαρμπίλι)    

Β.4 
Άμμοσ φυςικι (χειμάρρου ι 

ποταμοφ) κοςκινιςμζνθ 
   

Β.5 Άμμοσ κραυςτι λατομείου (φίλερ)    

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

Γ.1 Ζτοιμο ςκυρόδεμα C16/20  (αδρανϊν)   

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΦΑΛΣΙΜΙΓΜΑ 

Δ.1 Θερμό αςφαλτόμιγμα ΑΣ20  (αδρανϊν)   

ΟΜΑΔΑ Ε: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

Ε.1 
Σχιςτόλικοσ (πλάκεσ Ακροβουνίου 

ακανόνιςτεσ) 
   

Ε.2 ÷ Ε.10 Ρρόχυτεσ πλάκεσ πεηοδρομίου    

Ε.11 ÷ Ε.12 
Τεχνθτόσ κυβόλικοσ από 

ςκυρόδεμα, τφπου ‘’pave’’ 
   

Ε.13 Οπτόπλινκοσ (τοφβλο)    

Ε.14 Τςιμεντόλικοσ    

Ε.15 Υδροξείδιο του αςβεςτίου    
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(ςβθςμζνοσ αςβζςτθσ) 

Ε.16 Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (φελιηόλ)    

Ε.17 Μεμβράνθ επικαλφψεωσ (νάιλον)    

Ε.18 Κόντρα πλακζ καλάςςθσ (απλό)    

Ε.19 
Ξυλεία οικοδομικι (τάβλα 

καλουπϊματοσ) 
   

Ε.20 
Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ 

ςκυροδζματοσ (μπετόβεργεσ) 
   

Ε.21 Χαλφβδινο δομικό πλζγμα Τ131    

Ε.22 ÷ Ε.24 Καρφιά    

Ε.25 Σφρμα γαλβανιηζ Νο7    

Ε.26 Επιταχυντισ πιξθσ ςκυροδζματοσ    

Ε.27 Οξείδιο του ςιδιρου    

Ε.28 Σπρζι βαφισ    

Ε.29 Ακετόνθ (αςετόν)    

Ε.30 Σιλικόνθ    

Ε.31 Κόλλα για PVC    

Ε.32 Κόλλα εποξικισ ρθτίνθσ    

3.6. Επιςθμαίνεται ότι τα προαναφερκζντα ζντυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
υποβάλλονται με ευκφνθ του υποψιφιου αναδόχου, ο οποίοσ με τθν υποβολι τουσ εγγυάται 
ότι αυτά είναι ζγκυρα και βρίςκονται ςε ιςχφ τόςο κατά τθν διάρκεια του διαγωνιςμοφ αλλά 
και για όλθ τθν διάρκεια τθσ προμικειασ. 

3.7. Τα προϊόντα κατά τθν παραλαβι τουσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από 
ενδεδειγμζνα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ (μελζτεσ ςφνκεςθσ, πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ CE, 
εκκζςεισ δοκιμϊν κ.α.). Σε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα παραλαμβάνονται με υπαιτιότθτα του 
προμθκευτι. 

3.8. Κάκε παραδιδόμενο υλικό κα είναι πλιρεσ και κατάλλθλο για τθ χριςθ που 
προορίηεται και κα πλθρεί τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου χωρίσ καμία διαφορά ι 

απόκλιςθ από αυτοφσ. 

3.9. Στθν τιμι προςφοράσ του προμθκευτι κα ςυμπεριλαμβάνονται και τα ζξοδα 
μεταφοράσ των προςφερόμενων υλικϊν ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ από τον τόπο παραγωγισ 
τουσ μζχρι τισ διάφορεσ κζςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται αναλυτικά ςτο άρκρο 5 των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν. 

 
Άρκρο 4ο 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

Α.1/Α.2/Α.3 Τςιμζντο 

Το τςιμζντο κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το πρότυπο ΕΝ 197-1 και κα φζρει 

υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. Οι υπό προμικεια τφποι τςιμζντου είναι οι παρακάτω: 

 Τςιμζντο κοινό τφπου Portland CEM II 32,5 

 Τςιμζντο λευκό τφπου Portland CEM IΙ 42,5 

 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ ρθτινοφχο, αυτοεπιπεδοφμενο 





 Σελίδα 32 από 51 
Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν 

Το υπό προμικεια τςιμζντο κα είναι πρόςφατθσ παραγωγισ, κακαρό και με 

ομοιόμορφθ κατανομι πυκνότθτασ (χωρίσ όγκουσ ι ςβϊλουσ που δεν διαλφονται με ςφίξιμο 
ςτο χζρι) και κα παραδίδεται ςε κατάλλθλουσ ςάκουσ. 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΔΑΝΘ ΥΛΙΚΑ 

Β.1/Β.2 Θραυςτό υλικό οδοςτρωςίασ λατομείου (3Α) 

Το κραυςτό υλικό οδοςτρωςίασ λατομείου (3Α) κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το 
πρότυπο ΕΝ 13242, κα φζρει υποχρεωτικά ςιμανςθ CE και κα πρζπει να ικανοποιεί τισ 
κοκκομετρικζσ διαβακμίςεισ που προδιαγράφονται ςτουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ για χριςθ 
ςε τεχνικά ζργα. 

Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα να προβαίνει ςε δειγματολθψίεσ και ελζγχουσ από 
διαπιςτευμζνο εργαςτιριο, με δικά τθσ ζξοδα, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθ ςυμμόρφωςθ 

των προϊόντων με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ/πρότυπα. Τα ακατάλλθλα υλικά κα 
απομακρφνονται από το εργοτάξιο με ζξοδα του προμθκευτι. 

Β.3 Χαλίκι λατομείου Νο7 (γαρμπίλι) 

Το χαλίκι λατομείου Νο7 (γαρμπίλι) κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τα πρότυπα EN 
12620, ΕΝ 13043, ΕΝ 13139 και ΕΝ 13242, κα φζρει υποχρεωτικά ςιμανςθ CE και κα πρζπει 
να ικανοποιεί τισ κοκκομετρικζσ διαβακμίςεισ που προδιαγράφονται ςτουσ ελλθνικοφσ 
κανονιςμοφσ για χριςθ ςε τεχνικά ζργα. 

 Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα να προβαίνει ςε δειγματολθψίεσ και ελζγχουσ από 
διαπιςτευμζνο εργαςτιριο, με δικά τθσ ζξοδα, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθ ςυμμόρφωςθ 
των προϊόντων με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ/πρότυπα. Τα ακατάλλθλα υλικά κα 
απομακρφνονται από το εργοτάξιο με ζξοδα του προμθκευτι. 

Β.4 Άμμοσ φυςικι (χειμάρρου ι ποταμοφ) κοςκινιςμζνθ 

Θ φυςικι άμμοσ (χειμάρρου ι ποταμοφ) πρζπει να ικανοποιεί τισ κοκκομετρικζσ 

διαβακμίςεισ που προδιαγράφονται ςτουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ για χριςθ ςε τεχνικά 
ζργα και να διακζτει αμελθτζα πλαςτικότθτα. 

Β.5 Άμμοσ κραυςτι λατομείου (φίλερ) 

Θ άμμοσ λατομείου (φίλερ), κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το πρότυπο ΕΝ 13242, κα 
φζρει υποχρεωτικά ςιμανςθ CE και κα πρζπει να ικανοποιεί τισ κοκκομετρικζσ διαβακμίςεισ 
που προδιαγράφονται ςτουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ για χριςθ ςε τεχνικά ζργα. 

Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα να προβαίνει ςε δειγματολθψίεσ και ελζγχουσ από 
διαπιςτευμζνο εργαςτιριο, με δικά τθσ ζξοδα, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθ ςυμμόρφωςθ 
των προϊόντων με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ/πρότυπα. Τα ακατάλλθλα υλικά κα 

απομακρφνονται από το εργοτάξιο με ζξοδα του προμθκευτι. 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΟΔΕΜΑ 

Γ.1 Ζτοιμο ςκυρόδεμα C16/20 

Το ζτοιμο ςκυρόδεμα κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ 
κατθγορίασ C16/20 κατά ΚΤΣ-2016 κακϊσ και με τθν Ε.ΤΕ.Ρ. 1501-01-01-01-00. Το υπό 
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προμικεια ςκυρόδεμα κα ςυνοδεφεται από μελζτθ ςφνκεςθσ του προμθκευτι. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

διατθρεί το δικαίωμα να προβαίνει ςε δειγματολθψίεσ και ελζγχουσ από διαπιςτευμζνο 
εργαςτιριο, με δικά τθσ ζξοδα, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθ ςυμμόρφωςθ των προϊόντων 
με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ/πρότυπα. Τα ακατάλλθλα υλικά κα απομακρφνονται από το 
εργοτάξιο με ζξοδα του προμθκευτι. 

Τα αδρανι υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ςκυρόδεμα κα ςυμμορφϊνονται με το 
πρότυπο EN 12620, κα φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ CE, κα πρζπει να ικανοποιοφν τισ 
κοκκομετρικζσ διαβακμίςεισ που προδιαγράφονται ςτουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ για χριςθ 
ςε τεχνικά ζργα και κα διακζτουν αμελθτζα πλαςτικότθτα. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

Δ.1 Θερμό αςφαλτόμιγμα ΑΣ20 

Το κερμό αςφαλτόμιγμα κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.ΤΕ.Ρ. 
1501-05-03-11-04 (ΑΣ20). Το υπό προμικεια αςφαλτόμιγμα κα ςυνοδεφεται από μελζτθ 
ςφνκεςθσ του προμθκευτι. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διατθρεί το δικαίωμα να προβαίνει ςε δειγματολθψίεσ 
και ελζγχουσ από διαπιςτευμζνο εργαςτιριο, με δικά τθσ ζξοδα, προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθ ςυμμόρφωςθ των προϊόντων με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ/πρότυπα. Τα ακατάλλθλα υλικά 
κα απομακρφνονται από το εργοτάξιο με ζξοδα του προμθκευτι. 

Τα αδρανι υλικά που ενςωματϊνονται ςτο αςφαλτόμιγμα κα ςυμμορφϊνονται με το 
πρότυπο EN 13043, κα φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ CE, κα πρζπει να ικανοποιοφν τισ 
κοκκομετρικζσ διαβακμίςεισ που προδιαγράφονται ςτουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ για χριςθ 
ςε τεχνικά ζργα και κα διακζτουν αμελθτζα πλαςτικότθτα. 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Ε.1 Σχιςτόλικοσ (πλάκεσ Ακροβουνίου ακανόνιςτεσ) 

Οι ςχιςτόλικοι κα είναι φυςικζσ ακανόνιςτεσ πλάκεσ περιοχισ Ακροβουνίου Καβάλασ, 

κα ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με το πρότυπο ΕΝ 1469 και κα φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ 
CE. Το πάχουσ των ςχιςτόλικων κα κυμαίνεται μεταξφ 2cm ÷ 4cm. Οι ςχιςτόλικοι κα είναι 
κατάλλθλοι για να χρθςιμοποιθκοφν ςε πλακοςτρϊςεισ πεηοδρομίων, διαδρόμων κ.λπ. και κα 
παραδίδονται ςε κατάλλθλα ξυλοκιβϊτια ι παλζτεσ. 

Ε.2 ÷ Ε.10 Ρρόχυτεσ πλάκεσ πεηοδρομίου 

Οι πλάκεσ πεηοδρομίου κα είναι από πρόχυτεσ, τςιμεντζνιεσ, κα ςυμμορφϊνονται 

πλιρωσ με το πρότυπο ΕΝ 1339 και κα φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. Το πάχουσ των 
πλακϊν κα κυμαίνεται μεταξφ 3cm ÷ 5cm. Τα υπό προμικεια είδθ είναι τα παρακάτω: 

 πρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου 40cm x 40cm (πζτρασ) κόκκινθ 

 πρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου 40cm x 40cm (πζτρασ) κίτρινθ 

 πρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου 40cm x 40cm (πζτρασ) γκρι 

 πρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου 40cm x 40cm (ςαγρζ 7 x 7) κόκκινθ 

 πρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου 40cm x 40cm (ςαγρζ 7 x 7) κίτρινθ 

 πρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου 40cm x 40cm (ςαγρζ 7 x 7) γκρι 
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 πρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου 40cm x 40cm (ριγζ) κόκκινθ 

 πρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου 40cm x 40cm (ριγζ) κίτρινθ 

 πρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου 40cm x 40cm (ριγζ) γκρι 

 

Ε.11/Ε.12 Τεχνθτοί κυβόλικοι από ςκυρόδεμα 

 Οι τεχνθτοί κυβόλικοι κα είναι καταςκευαςμζνοι από ςκυρόδεμα, κα είναι τφπου 
‘’pave’’, κα ςυμμορφϊνονται με το πρότυπο ΕΝ 1338 και κα φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ 
CE. Οι υπό προμικεια κυβόλικοι κα είναι διαςτάςεων 20cm x 10cm x 6cm χρϊματοσ γκρι και 
κόκκινο. 

Ε.13 Οπτόπλινκοσ 

Οι οπτόπλινκοι (τοφβλα) κα ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με το πρότυπο ΕΝ 771-1 και κα 

φζρουν υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. Οι διαςτάςεισ των υπό προμικεια οπτόπλινκων είναι 
330mm x 90mm x 150mm.  

Ε.14 Τςιμεντόλικοσ 

Οι τςιμεντόλικοι κα ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με το πρότυπο ΕΝ 771-3 και κα φζρουν 
υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. Οι διαςτάςεισ των υπό προμικεια τςιμεντόλικων είναι 340mm x 
170mm x 170mm. 

Ε.15 Υδροξείδιο του αςβεςτίου (ςβθςμζνοσ αςβζςτθσ) 

Ο ςβθςμζνοσ αςβζςτθσ κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το πρότυπο ΕΝ 459-1 και κα 

φζρει υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. Ο ςβθςμζνοσ αςβζςτθσ κα είναι πολτόσ κατάλλθλοσ για 
οικοδομικζσ εργαςίεσ, ανκεκτικόσ ςτον παγετό και κα παραδίδεται ςε κατάλλθλουσ ςάκουσ 
των 20kg. 

Ε.16 Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (φελιηόλ) 

Θ διογκωμζνθ πολυςτερίνθ κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το πρότυπο ΕΝ 13163 και 
κα φζρει υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. Θα είναι λευκοφ χρϊματοσ, ςε φφλλα πάχουσ 5cm. 

Ε.17 Μεμβράνθ επικαλφψεωσ (νάιλον) 

Θ μεμβράνθ επικάλυψθσ (νάιλον) κα είναι φιλμ πολυαικυλενίου, διάφανο και 
ανκεκτικό ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ (ιλιο – βροχι – αζρα). Το πάχοσ του φιλμ κα είναι 
τουλάχιςτον 20mic. 

Ε.18 Κόντρα πλακζ καλάςςθσ 

Το κόντρα πλακζ καλάςςθσ κα είναι απλοφ τφπου, κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το 
πρότυπο ΕΝ 14374 και κα φζρει υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. Θα παραδίδεται ςε φφλλα 

διαςτάςεων 2,50m x 1,22m, πάχουσ 20mm. 

Ε.19 Ξυλεία οικοδομικι (τάβλεσ καλουπϊματοσ) 

Οι τάβλεσ καλουπϊματοσ κα είναι από ξφλο ζλατου και κα παραδίδονται ςε τεμάχια 
διαςτάςεων 3,00m x 0,10m, πάχουσ 25mm. 
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Ε.20 Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδζματοσ (μπετόβεργεσ) 

Ο χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδζματοσ κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τα πρότυπα ΕΝ 
1421-3 και ΕΝ 10080. Θα είναι κατθγορίασ Β500C και κα παραδοκεί ςε ευκφγραμμεσ ράβδουσ 
διαμζτρων Ø8mm και Ø10mm. 

Ε.21 Χαλφβδινο δομικό πλζγμα Τ131 (5,00m x 2,15m) 

 Το χαλφβδινο δομικό πλζγμα κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τα πρότυπα ΕΝ 1421-2 και 
ΕΝ 10080. Θα είναι κατθγορίασ Β500Α, τφπου Τ131 και κα παραδοκεί ςε φφλλα διαςτάςεων 
5,00m x 2,15m. 

Ε.22/Ε.23/Ε.24 Καρφιά 

Τα υπό προμικεια καρφιά (Νο5, Νο10 και ατςαλόκαρφα) κα είναι αρίςτθσ καταςκευισ 
κατάλλθλα για οικοδομικζσ εργαςίεσ. 

Ε.25 Σφρμα γαλβανιηζ Νο7 

Το υπό προμικεια ςφρμα (Νο7) κα είναι γαλβανιηζ, μαλακό, αρίςτθσ καταςκευισ, 
κατάλλθλο για οικοδομικζσ εργαςίεσ. 

Ε.26 Επιταχυντισ πιξθσ ςκυροδζματοσ 

Ο επιταχυντισ πιξθσ ςκυροδζματοσ, κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το πρότυπο ΕΝ 

934-2 και κα φζρει υποχρεωτικά ςιμανςθ CE. Θα παραδίδεται ςε κατάλλθλα δοχεία των 5kg. 

Ε.27 Οξείδιο του ςιδιρου 

Το οξείδιο του ςιδιρου κα είναι απόλυτα οικολογικό και κατάλλθλο για τον 
χρωματιςμό διάφορων δομικϊν υλικϊν (κονιάματα τςιμζντου, ςοβάδεσ, ςκυρόδεμα κ.α.), του 
νεροφ και του λαδιοφ. Το υπό προμικεια οξείδιο του ςιδιρου κα είναι ςκόνθ κόκκινου 
χρϊματοσ. 

Ε.28 Σπρζι βαφισ  

Το ςπρζι βαφισ (διακοςμθτικό) κα είναι απόλυτα οικολογικό και κατάλλθλο για τον 
ανκεκτικό χρωματιςμό διαφόρων επιφανειϊν (ςκυρόδεμα, άςφαλτοσ, μζταλλο, ξφλο κ.α.). Τα 
υπό προμικεια ςπρζι κα είναι κόκκινου χρϊματοσ και κα παραδίδονται ςε κατάλλθλα δοχεία 
υπό πίεςθ (φιαλίδια - ςπρζι) χωρθτικότθτασ από 300ml ÷ 400ml. 

Ε.29 Ακετόνθ (αςετόν) 

Θ ακετόνθ (κακαρό αςετόν) κα είναι απόλυτα αςφαλισ για τον χριςτθ και κατάλλθλθ 
για τον αποχρωματιςμό και τον κακαριςμό διαφόρων επιφανειϊν.  

Ε.30 Σιλικόνθ 

 Θ ςιλικόνθ κα είναι αντιμουχλικι, διάφανθ, αδιάβροχθ και ςυςκευαςμζνθ ςε 

πλαςτικζσ φφςιγγεσ χωρθτικότθτασ 280ml κατάλλθλεσ για χριςθ με πιςτόλι.  

Ε.31 Κόλλα για PVC 

Θ κόλλα κα είναι απόλυτα αςφαλισ για τον χριςτθ και κατάλλθλθ για τθν άρρθκτθ 
ςυγκόλλθςι πλαςτικϊν ςωλινων και εξαρτθμάτων από PVC. Θα παραδίδεται ςε κατάλλθλα 
δοχεία χωρθτικότθτασ 250ml με  ενςωματωμζνο ςφαιροειδζσ πινζλο που δε μαδάει. 
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Ε.32 Κόλλα εποξικισ ρθτίνθσ 

  Θ εποξικι κόλλα κα ζχει βάςθ τθν ρθτίνθ, κα είναι δφο (2) ςυςτατικϊν και κα 
παραδίδεται ςε κατάλλθλεσ πλαςτικζσ φφςιγγεσ. 

 
Άρκρο 5ο 

Σρόποσ εκτζλεςθσ 
5.1. Τα υλικά των ομάδων Α και Ε (τςιμζντα και οικοδομικά υλικά) κα παραδίδονται 

ςτθν αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ςε χϊρο κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τθν αςφαλι αποκικευςθ 
τουσ. Τα υλικά κα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ 
τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το αργότερο εντόσ ζξι (6) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ ςχετικισ παραγγελίασ.  

5.2. Τα υλικά τθσ ομάδασ Β (αδρανι υλικά) κα παραδίδονται ωσ επί το πλείςτον ςτθν 
αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ςε χϊρο κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τθν αςφαλι αποκικευςθ τουσ. 

Τα υλικά κα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ 
τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το αργότερο εντόσ ζξι (6) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
θμερομθνία τθσ ςχετικισ παραγγελίασ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ οι παραδόςεισ των αδρανϊν 
υλικϊν κα γίνονται επί τόπου των ζργων ςτισ κζςεισ που κα υποδεικνφονται από τθν 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το αργότερο εντόσ μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ 
παραγγελίασ. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ μπορεί να απαιτθκεί παράδοςθ αυκθμερόν.  

5.3. Τα υλικά των ομάδων Γ (ζτοιμο ςκυρόδεμα) και Δ (κερμό αςφαλτόμιγμα) είτε κα 
τα παραλαμβάνει θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από τισ μονάδεσ παραςκευισ τουσ, είτε κα παραδίδονται επί 
τόπου των ζργων ςτισ κζςεισ που κα υποδεικνφονται από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Τα υλικά κα 
παραδίδονται από τον ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ 
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., το αργότερο εντόσ μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ 
παραγγελίασ. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ μπορεί να απαιτθκεί παράδοςθ αυκθμερόν.  

5.4. Θ μεταφορά των υλικϊν των ομάδων Β, Γ και Δ (αδρανι υλικά, ζτοιμο ςκυρόδεμα 
και κερμό αςφαλτόμιγμα) κα πραγματοποιείται με κατάλλθλα οχιματα του προμθκευτι, τα 

οποία οφείλουν να πλθροφν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και φζρουν τθν πλιρθ ευκφνθ 
τθσ μεταφοράσ και τθσ παράδοςθσ (προξζνθςθ ατυχιματοσ, παραβάςεισ του Κ.Ο.Κ. κ.α.). Θ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ζχει το δικαίωμα με κάκε παραλαβι, πζραν του δελτίου αποςτολισ, να απαιτεί 
ςχετικό ηυγολόγιο, ι αν κρίνει ςκόπιμο να αποςτζλλει το φορτίο ςε ουδζτερο ηυγό, με ζξοδα 
του προμθκευτι. Σε περίπτωςθ που υπάρχει αςάφεια ι διαφορά ωσ προσ τθν ποςότθτα του 
υλικοφ πάνω ςτο όχθμα, τότε τα υλικά δεν κα παραλαμβάνονται και κα γίνεται περικοπι τθσ 
ποςότθτασ αυτϊν που αναγράφονται ςτα δελτία μεταφοράσ εφόςον υπάρχει διαφορά. Δεν κα 
παραλαμβάνονται επίςθσ ποςότθτεσ αδρανϊν υλικϊν για τισ οποίεσ δεν τθροφνται οι 
ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςχετικισ υγραςίασ. 

5.5. Αρμόδια για τθν παραλαβι των υλικϊν είναι θ επιτροπι παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., 

με τισ ςυςτάςεισ τθσ οποίασ οφείλει να ςυμμορφϊνεται ο ανάδοχοσ. 

5.6. Στθ περίπτωςθ που τα υπό παραλαβι υλικά δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ 
προςφοράσ του αναδόχου και υπάρχουν διαφορζσ ι αποκλίςεισ από αυτοφσ ι, 
παρατθρικθκαν αδικαιολόγθτεσ, πζραν του προβλεπόμενου χρόνου παράδοςι τουσ, 
κακυςτεριςεισ, τότε ιςχφον οι προβλζψεισ των άρκρων 7 και 8 τθσ ειδικισ ςυγγραφισ 
υποχρεϊςεων περί του χρόνου παράδοςθσ των υλικϊν και περί ζκπτωςθσ του αναδόχου. 
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Άρκρο 6ο 

Χρονικι διάρκεια 
6.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι του 

ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 
παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. 

Καβάλα, 16-07-2021 

Ο Συντάξασ 
Θ Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ  

Φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
   

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Τ.Υ.  

τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 

Τςακίρθ Χριςτίνα 
Εργοδθγόσ Δομικϊν Ζργων 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 

 

 





 Σελίδα 38 από 51 
Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

 

Άρκρο 1ο 

Αντικείμενο τθσ προμικειασ 
1.1. Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ με 

τίτλο «Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν» προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.2. Τα υλικά τθσ προμικειασ κα παραδίδονται ςε διάφορεσ κζςεισ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται αναλυτικά ςτο άρκρο 5 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ προμικεια κα γίνεται 
τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

1.3. Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των εξιντα χιλιάδων 
τετρακοςίων εννιά ευρϊ και οκτϊ λεπτϊν (65.720,00 €), ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Ρ.Α. 
24%. 

 

Άρκρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
2.1. Θ προμικεια διζπεται από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, του ν. 1069/1980 και 

του ν. 3463/2006. 

 

Άρκρο 3ο 

Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
3.1. Τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά προτεραιότθτασ είναι: 

α. το ςυμφωνθτικό (που κα υπογραφεί)· 

β. θ διακιρυξθ και τα παραρτιματα τθσ· 

γ. θ τεχνικι περιγραφι· 

δ. το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν· 

ε. θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων· 

ςτ. ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ· 

η. το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ. 

θ. οι μελζτεσ προμικειασ (εφόςον ςυνταχκοφν). 

 

 

 

 





 Σελίδα 39 από 51 
Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν 

Άρκρο 4ο 

Εγγυιςεισ 
4.1. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, κατατίκεται με τθν προςφορά και αντιςτοιχεί 

ςε ποςοςτό δυο τοισ εκατό (2%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του προςφερόμενου τμιματοσ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α.  

4.2. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ και αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. 

 

Άρκρο 5ο 

Προςφορά - Πλθρωμι 
5.1. Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει να υποβάλει προςφορά είτε για το ςφνολο των 

προσ προμικεια ειδϊν του διαγωνιςμοφ, είτε για οποιαδιποτε επιμζρουσ ομάδα του 

ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, καλφπτοντασ όμωσ το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ αυτισ. 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

5.2. Θ προςφερόμενθ τιμι του αναδόχου είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για 
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ. 

5.3. Θ πλθρωμι κα γίνεται με χρθματικό ζνταλμα που κα εκδίδεται μετά τθν τμθματικι 
παραλαβι των παραδοτζων υλικϊν και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν διαπιςτϊςει 
κανζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθν ποςότθτα, τθν ποιότθτα και τθν καταλλθλότθτα αυτϊν και 
εκδϊςει το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

5.4. Θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά.  

 

Άρκρο 6ο 

υμφωνθτικό 
6.1. Μετά τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, ο ανάδοχοσ κα 

κλθκεί να υπογράψει το ςχετικό ςυμφωνθτικό. Κατά τθν παραλαβι εξετάηεται θ ορκι, 
ςφννομθ και ςφμφωνα με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

 

Άρκρο 7ο  
Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

7.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια και με 
τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να 

παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι του άρκρου 337 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά 
τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετά από γνωμοδότθςθ 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και εφόςον ςυμφωνεί ο 
προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
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γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό 

χρόνο παράδοςθσ. 

7.2. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ 
παράταςθσ δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

7.3. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 
υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του προμθκευτι. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 207 του ν. 
4412/2016 περί κυρϊςεων για εκπρόκεςμι παράδοςθ προμικειασ. 

7.4. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν 
μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι 
άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 

φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.  

7.5. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο 
προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

7.6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, 
τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

7.7. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο 
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

 
Άρκρο 8ο 

Ζκπτωςθ αναδόχου 
8.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο 

όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ., φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 316 του ν. 4412/2016 περί κατακφρωςθσ και 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ 
ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φόρτωςε, δεν παρζδωςε ι δεν αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά αγακά ι δεν 
επιςκεφαςε ι δεν ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 
του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 περί χρόνου 
παράδοςθσ υλικϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 8.2. 

8.2. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν  
περ. γ’ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ 
οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
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περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για 

τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

8.3. Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα τθσ 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βία. 

8.4. Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ 
ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, 
ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά 

περίπτωςθ, 

β) Ρροςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., εφόςον 
αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά 
ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ, θ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μπορεί να προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν 

προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από τρίτο οικονομικό φορζα είτε με 
διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ διαδικαςία 
διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 

άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 
4 του άρκρου 203 του ν. 4412/2016. 

8.5. Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν Δ.Ε.Υ.Α.Κ., αμελλθτί, 
ςτθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., θ οποία ορίηεται αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία 
του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, περί 
αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 

Άρκρο 9ο 

Κρατιςεισ 

9.1. Τον ανάδοχο τθσ προμικειασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ 
Δθμοςίου, Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.), ειςφορζσ κ.λπ. που υφίςτανται κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ του 
ςυμφωνθτικοφ.  
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Καβάλα, 16-07-2021 

Ο Συντάξασ 
Θ Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ  

Φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
   

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Τ.Υ.  

τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 

Τςακίρθ Χριςτίνα 
Εργοδθγόσ Δομικϊν Ζργων 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΕΙΔΟΤ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΙΜΕΝΣΑ 

Α.1 Τςιμζντο κοινό CEM II 32,5 44111200-3 Σάκοσ 25kg 2.650 3,50 € 9.275,00 € 

Α.2 Τςιμζντο λευκό CEM IΙ 42,5 44111200-3 Σάκοσ 25kg 20 6,50 € 130,00 € 

Α.3 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ 44111200-3 Σάκοσ 20kg 15 30,00 € 450,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α: 9.855,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

Β.1 
Θραυςτό υλικό οδοςτρωςίασ λατομείου 

(3Α) Αϋ διαλογισ 
14212000-0 Τόνοσ 75 11,00 € 825,00 € 

Β.2 
Θραυςτό υλικό οδοςτρωςίασ λατομείου 

(3Α) Βϋ διαλογισ 
14212000-0 Τόνοσ 400 10,00 € 4.000,00 € 

Β.3 Χαλίκι λατομείου Νο7 (γαρμπίλι) 14212000-0 Τόνοσ 200 12,00 € 2.400,00 € 

Β.4 
Άμμοσ φυςικι (χειμάρρου ι ποταμοφ) 

κοςκινιςμζνθ 
14211000-4 Τόνοσ 500 14,00 € 7.000,00 € 

Β.5 Άμμοσ κραυςτι λατομείου (φίλερ) 14211000-3 Τόνοσ 750 12,00 € 9.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β: 23.225,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

Γ.1 Ζτοιμο ςκυρόδεμα C16/20 44114100-3 m
3
 75 75,00 € 5.625,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ: 5.625,00 € 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ 

Δ.1 Θερμό αςφαλτόμιγμα ΑΣ20 44113620-7 Τόνοσ 100 65,00 € 6.500,00 € 
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ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ: 6.500,00 € 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

Ε.1 
Σχιςτόλικοσ (πλάκεσ Ακροβουνίου 

ακανόνιςτεσ) 
44930000-8 m

2
 250 4,00 € 1.000,00 € 

Ε.2 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, 

διαςτάςεων 40cm x 40cm (πζτρασ), 
κόκκινθ 

44111700-8 Τεμάχιο 60 1,20 € 72,00 € 

Ε.3 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, 

διαςτάςεων 40cm x 40cm (πζτρασ), 
κίτρινθ 

44111700-8 Τεμάχιο 60 1,20 € 72,00 € 

Ε.4 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, 

διαςτάςεων 40cm x 40cm (πζτρασ), γκρι 
44111700-8 Τεμάχιο 60 1,20 € 72,00 € 

Ε.5 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, 

διαςτάςεων 40cm x 40cm (ςαγρζ 7 x 7), 
κόκκινθ 

44111700-8 Τεμάχιο 40 1,20 € 48,00 € 

Ε.6 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, 

διαςτάςεων 40cm x 40cm (ςαγρζ 7 x 7), 
κίτρινθ 

44111700-8 Τεμάχιο 40 1,20 € 48,00 € 

Ε.7 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, 

διαςτάςεων 40cm x 40cm (ςαγρζ 7 x 7), 
γκρι 

44111700-8 Τεμάχιο 40 1,20 € 48,00 € 

Ε.8 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, 

διαςτάςεων 40cm x 40cm (ριγζ), 
κόκκινθ 

44111700-8 Τεμάχιο 40 1,20 € 48,00 € 

Ε.9 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, 

διαςτάςεων 40cm x 40cm (ριγζ), κίτρινθ 
44111700-8 Τεμάχιο 40 1,20 € 48,00 € 

Ε.10 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, 

διαςτάςεων 40cm x 40cm (ριγζ), γκρι 
44111700-8 Τεμάχιο 40 1,20 € 48,00 € 

Ε.11 
Τεχνθτόσ κυβόλικοσ από ςκυρόδεμα, 

τφπου pave, διαςτάςεων 20cm x 10cm x 
6cm, γκρι 

44111600-7 Τεμάχιο 200 0,30 € 60,00 € 

Ε.12 
Τεχνθτόσ κυβόλικοσ από ςκυρόδεμα, 

τφπου pave, διαςτάςεων 20cm x 10cm x 
6cm, κόκκινοσ 

44111600-7 Τεμάχιο 200 0,30 € 60,00 € 

Ε.13 
Οπτόπλινκοσ διαςτάςεων 330mm x 

90mm x 150mm (τοφβλο) 
44111100-2 Τεμάχιο 400 0,34 € 136,00 € 

Ε.14 
Τςιμεντόλικοσ διαςτάςεων 340mm x 

170mm x 170mm 
44111000-1 Τεμάχιο 500 0,60 € 300,00 € 

Ε.15 
Υδροξείδιο του αςβεςτίου (ςβθςμζνοσ 

αςβζςτθσ) 
24213000-0 Τεμάχιο 200 2,00 € 400,00 € 

Ε.16 Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (φελιηόλ) 19521200-6 m
3
 50 55,00 € 2.750,00 € 

Ε.17 Μεμβράνθ επικαλφψεωσ (νάιλον) 44176000-4 Κιλό 20 2,50 € 50,00 € 

Ε.18 
Κόντρα πλακζ καλάςςθσ (απλό), 

διαςτάςεων 2,50m x 1,25m, πάχουσ 
20mm 

44191100-6 Τεμάχιο 5 55,00 € 275,00 € 

Ε.19 
Ξυλεία οικοδομικι από ζλατο, 

διαςτάςεων 3,00m x 0,10m, πάχουσ 
25mm (τάβλα καλουπϊματοσ) 

44220000-8 Τεμάχιο 100 3,00 € 300,00 € 





 Σελίδα 45 από 51 
Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν 

Ε.20 
Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδζματοσ 

(μπετόβεργεσ) 
44332000-6 Κιλό 100 1,00 € 100,00 € 

Ε.21 
Χαλφβδινο δομικό πλζγμα Τ131 (5,00m 

x 2,15m) 
44313000-7 Τεμάχιο 50 18,00 € 900,00 € 

Ε.22 Καρφιά Νο10 44192200-4 Κιλό 60 1,50 € 90,00 € 

Ε.23 Καρφιά Νο5 44192200-4 Κιλό 60 1,50 € 90,00 € 

Ε.24 Ατςαλόκαρφα 44192200-4 
Κουτί 100 
τεμαχίων 

50 1,50 € 75,00 € 

Ε.25 Σφρμα γαλβανιηζ Νο7 44333000-3 Κιλό 20 1,50 € 30,00 € 

Ε.26 Επιταχυντισ πιξθσ ςκυροδζματοσ 24957200-9 Τεμάχιο 5 11,00 € 55,00 € 

Ε.27 Οξείδιο του ςιδιρου (κόκκινο) 24210000-9 Κιλό 10 5,00 € 50,00 € 

Ε.28 Σπρζι βαφισ (κόκκινο) 24200000-6 Τεμάχιο 30 3,00 € 90,00 € 

Ε.29 Ακετόνθ (αςετόν) 44832000-1 Λίτρο 30 3,00 € 90,00 € 

Ε.30 
Σιλικόνθ αντιμουχλικι, διάφανθ, ςε 
ςυςκευαςία για χριςθ με πιςτόλι 

24590000-6 Τεμάχιο 50 2,00 € 100,00 € 

Ε.31 Κόλλα για PVC 24910000-6 Τεμάχιο 60 3,50 € 210,00 € 

Ε.32 
Κόλλα εποξικι ρθτίνθσ, δφο ςυςτατικϊν 

(ςε φυςίγγια) 
24910000-6 Τεμάχιο 10 8,00 € 80,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Ε: 7.795,00 € 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 53.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 12.720,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 65.720,00 € 

Καβάλα, 16-07-2021 

Ο Συντάξασ 
Θ Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ  

Φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
   

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Τ.Υ.  

τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
 
 

Τςακίρθ Χριςτίνα 
Εργοδθγόσ Δομικϊν Ζργων 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

Του/Τθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Τθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ  

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ     

(€) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                   

(€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΙΜΕΝΣΑ 

Α.1 Τςιμζντο κοινό CEM II 32,5 44111200-3 
Σάκοσ 
25kg 

2.650   

Α.2 Τςιμζντο λευκό CEM IΙ 42,5 44111200-3 
Σάκοσ 
25kg 

20   

Α.3 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ 44111200-3 
Σάκοσ 
20kg 

15   

ΑΘΡΟΙΜΑ:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:   

Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο): 

              

              

  Τόποσ:   

 Θμερομθνία:   

   Ο προςφζρων 

     
 
  

       
       
       
       
   (υπογραφι - ςφραγίδα) 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

Του/Τθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Τθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ  

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ     

(€) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                   

(€) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

Β.1 
Θραυςτό υλικό οδοςτρωςίασ 
λατομείου (3Α) Αϋ διαλογισ 

14212000-0 Τόνοσ 75   

Β.2 
Θραυςτό υλικό οδοςτρωςίασ 
λατομείου (3Α) Βϋ διαλογισ 

14212000-0 Τόνοσ 400   

Β.3 Χαλίκι λατομείου Νο7 (γαρμπίλι) 14212000-0 Τόνοσ 200   

Β.4 
Άμμοσ φυςικι (χειμάρρου ι 

ποταμοφ) κοςκινιςμζνθ 
14211000-4 Τόνοσ 500   

Β.5 
Άμμοσ κραυςτι λατομείου 

(φίλερ) 
14211000-3 Τόνοσ 750   

ΑΘΡΟΙΜΑ:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:   

Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο): 

              

              

  Τόποσ:   

 Θμερομθνία:   

   Ο προςφζρων 

     
 
  

       
       
       
       
   (υπογραφι - ςφραγίδα) 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

Του/Τθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Τθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ  

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ     

(€) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                   

(€) 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

Γ.1 Ζτοιμο ςκυρόδεμα C16/20 44114100-3 m
3
 75   

ΑΘΡΟΙΜΑ:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:   

Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο): 

              

              

  Τόποσ:   

 Θμερομθνία:   

   Ο προςφζρων 

     
 
  

       
       
       
       
   (υπογραφι - ςφραγίδα) 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

Του/Τθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Τθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ  

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

Π
Ο

Ο
ΣΗ

ΣΑ
 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ     

(€) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ                   

(€) 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ 

Δ.1 Θερμό αςφαλτόμιγμα ΑΣ20 44113620-7 Τόνοσ 100   

ΑΘΡΟΙΜΑ:   

Φ.Π.Α. 24%:   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:   

Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο): 

              

              

  Τόποσ:   

 Θμερομθνία:   

   Ο προςφζρων 

     
 
  

       
       
       
       
   (υπογραφι - ςφραγίδα) 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 
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ΟΜΑΔΑ Ε: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

Ε.1 
Σχιςτόλικοσ (πλάκεσ Ακροβουνίου 

ακανόνιςτεσ) 
44930000-8 m2 250   

Ε.2 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, διαςτάςεων 

40cm x 40cm (πζτρασ), κόκκινθ 
44111700-8 Τεμάχιο 60   

Ε.3 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, διαςτάςεων 

40cm x 40cm (πζτρασ), κίτρινθ 
44111700-8 Τεμάχιο 60   

Ε.4 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, διαςτάςεων 

40cm x 40cm (πζτρασ), γκρι 
44111700-8 Τεμάχιο 60   

Ε.5 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, διαςτάςεων 

40cm x 40cm (ςαγρζ 7 x 7), κόκκινθ 
44111700-8 Τεμάχιο 40   

Ε.6 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, διαςτάςεων 

40cm x 40cm (ςαγρζ 7 x 7), κίτρινθ 
44111700-8 Τεμάχιο 40   

Ε.7 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, διαςτάςεων 

40cm x 40cm (ςαγρζ 7 x 7), γκρι 
44111700-8 Τεμάχιο 40   

Ε.8 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, διαςτάςεων 

40cm x 40cm (ριγζ), κόκκινθ 
44111700-8 Τεμάχιο 40   

Ε.9 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, διαςτάςεων 

40cm x 40cm (ριγζ), κίτρινθ 
44111700-8 Τεμάχιο 40   

Ε.10 
Ρρόχυτθ πλάκα πεηοδρομίου, διαςτάςεων 

40cm x 40cm (ριγζ), γκρι 
44111700-8 Τεμάχιο 40   

Ε.11 
Τεχνθτόσ κυβόλικοσ από ςκυρόδεμα, 

τφπου pave, διαςτάςεων 20cm x 10cm x 
6cm, γκρι 

44111600-7 Τεμάχιο 200   

Ε.12 
Τεχνθτόσ κυβόλικοσ από ςκυρόδεμα, 

τφπου pave, διαςτάςεων 20cm x 10cm x 
6cm, κόκκινοσ 

44111600-7 Τεμάχιο 200   

Ε.13 
Οπτόπλινκοσ διαςτάςεων 330mm x 90mm 

x 150mm (τοφβλο) 
44111100-2 Τεμάχιο 400   

Ε.14 
Τςιμεντόλικοσ διαςτάςεων 340mm x 

170mm x 170mm 
44111000-1 Τεμάχιο 500   

Ε.15 
Υδροξείδιο του αςβεςτίου (ςβθςμζνοσ 

αςβζςτθσ) 
24213000-0 Τεμάχιο 200   

Ε.16 Διογκωμζνθ πολυςτερίνθ (φελιηόλ) 19521200-6 m3 50   

Ε.17 Μεμβράνθ επικαλφψεωσ (νάιλον) 44176000-4 Κιλό 20   

Ε.18 
Κόντρα πλακζ καλάςςθσ (απλό), 

διαςτάςεων 2,50m x 1,25m, πάχουσ 
20mm 

44191100-6 Τεμάχιο 5   





 Σελίδα 51 από 51 
Ρρομικεια Οικοδομικϊν & Αδρανϊν υλικϊν 

Ε.19 
Ξυλεία οικοδομικι από ζλατο, 

διαςτάςεων 3,00m x 0,10m, πάχουσ 
25mm (τάβλα καλουπϊματοσ) 

44220000-8 Τεμάχιο 100   

Ε.20 
Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδζματοσ 

(μπετόβεργεσ) 
44332000-6 Κιλό 100   

Ε.21 
Χαλφβδινο δομικό πλζγμα Τ131 (5,00m x 

2,15m) 
44313000-7 Τεμάχιο 50   

Ε.22 Καρφιά Νο10 44192200-4 Κιλό 60   

Ε.23 Καρφιά Νο5 44192200-4 Κιλό 60   

Ε.24 Ατςαλόκαρφα 44192200-4 
Κουτί 100 
τεμαχίων 

50   

Ε.25 Σφρμα γαλβανιηζ Νο7 44333000-3 Κιλό 20   

Ε.26 Επιταχυντισ πιξθσ ςκυροδζματοσ 24957200-9 Τεμάχιο 5   

Ε.27 Οξείδιο του ςιδιρου (κόκκινο) 24210000-9 Κιλό 10   

Ε.28 Σπρζι βαφισ (κόκκινο) 24200000-6 Τεμάχιο 30   

Ε.29 Ακετόνθ (αςετόν) 44832000-1 Λίτρο 30   

Ε.30 
Σιλικόνθ αντιμουχλικι, διάφανθ, ςε 
ςυςκευαςία για χριςθ με πιςτόλι 

24590000-6 Τεμάχιο 50   

Ε.31 Κόλλα για PVC 24910000-6 Τεμάχιο 60   

Ε.32 
Κόλλα εποξικι ρθτίνθσ, δφο ςυςτατικϊν 

(ςε φυςίγγια) 
24910000-6 Τεμάχιο 10   
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