
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΥΛΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΥΠ: 12.000,00 € (με Φ.Π.Α) 

Α.Μ. 05/20 

 

 

 

 

    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Με την παρούσα προτείνεται η προμήθεια ασφαλτικού υλικού έτοιμου προς χρήση αλλά 
και ασφαλτομίγματος Α.Σ.12,50 για την άμεση επισκευή φθορών οδοστρώματος, όπου 
αυτό κρίνεται αναγκαίο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας. 

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα ανέλθει στα 12.000€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6662.048 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

 της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 

 του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις 

 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του 
άρθρου 209. 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 

  

 

 

       O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                Χρήστος Κίτσιος 

         Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α.Μ. : 05/2020

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ: 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Περιγραφή Υλικού
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1
Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα των 

25kgr σακιά 100 13,00 €
1.300,00 €

2
Ασφαλτική συγγολητική 

επάλειψη kg 830 1,50 €
1.245,00 €

3
Ασφαλτόμιγμα 

Α.Σ.12,50(πρώην Α265) tn 89 80,00 €
7.120,00 €

Μερική Δαπάνη: 9.665,00 €

Στρογυλοποίηση: 12,42 €

Μερικό Σύνολο: 9.677,42 €

Φ.Π.Α. 24% 2.322,58 €

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 €

ΕΘΕΩΡΗΘH ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ  

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η Δ/ΝΤΡΑ Τ.Υ.

ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΥΛΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α.Μ. 05/2020 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΥΠ: 12.000,00€ (με Φ.Π.Α) 

 

 

 

    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Άρθρο 1ο  

Προμήθεια ενός σάκου των 25kgr έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος 

 

Τιμή ενός τεμαχίου: 13,00€  

 

Άρθρο 2ο  

Για τη προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 ευρώ).  
 
Άρθρο 3ο  

Για τη προμήθεια ασφαλτομίγματος παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 
αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 (πρώην Α265) σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΟΝΟ : Ογδόντα ευρώ (80,00 ευρώ). 
 

 

 

 

 Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% 

 Παράδοση σε χώρους του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας 

 

 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘH 

Νέα Χαλκηδόνα …../……/2020    Νέα Χαλκηδόνα  

Η Δ/ντρια Τ.Υ.       O συντάξας 

 

Σγουράκη Ελένη      Κίτσιος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχανικός      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - Α.Μ. : 05/2020

 Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠ: 12.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Περιγραφή Υλικού
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή 

Μονάδος
Δαπάνη

1
Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα των 

25kgr σακιά 100

2. 
Ασφαλτική συγκολητική 

επάλειψη kg 830

3.
Ασφαλτόμιγμα Α.Σ.12,50 

(πρώην Α265) tn 89

Μερικό Σύνολο:

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΘΕΩΡΗΘH ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ  

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η Δ/ΝΤΡΑ Τ.Υ.

ΚΙΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΥΛΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α.Μ. 05/2020 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΥΠ: 12.000,00€ (με Φ.Π.Α) 

 

 

 

    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Άρθρο 1ο  

Προμήθεια ενός σακιού των 25kgr έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος 

Τιμή ενός σακιού: 

Αριθμητικώς:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ολογράφως:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 2ο  

Για τη προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
Τιμή ενός χιλιόγραμμου: 

Αριθμητικώς:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ολογράφως:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 3ο  

Για την προμήθεια και μεταφορά από το λατομείο στον χώρο διαστρώσεως θραυστού υλικού 
λατομείου σταθεροποιημένου τύπου, που θα υποδεικνύεται από το Δήμο μας. Παραγωγή θραυστού 
υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου μιας των διαβαθμίσεων του άρθρου 2.2 της Π.Τ.Π. 
0155, μετά της εργασίας εξορύξεως και θραύσεως των υλικών, της μεταφοράς αυτών εις θέσεις 
αποθηκεύσεως εις περιοχή λατομείου, της δαπάνης φορτοεκφόρτωσης και την μεταφορά του στον 
χώρο διάστρωσης. 
Αριθμητικώς:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ολογράφως:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Στην ανωτέρω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% 

 Παράδοση σε χώρους του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας 

 

 

 

 

 

ΕΘΕΩΡΗΘH 

Νέα Χαλκηδόνα …../……/2020    Νέα Χαλκηδόνα  

Η Δ/ντρια Τ.Υ.       Ο συντάξας 

 

Σγουράκη Ελένη      Κίτσιος Χρήστος 

Πολιτικός Μηχανικός      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 

 

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΥΛΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΥΠ: 12.000,00 € (με Φ.Π.Α) 

Α.Μ. 05/20 

 

   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την 

άμεση επισκευή φθορών οδοστρώματος. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1.του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»,  

2. της Υ.Α. 57654/17 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

3.του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

4. του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν¬σωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογι¬στικό και άλλες διατάξεις», 

5. της παραγράφου Z’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

6.του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 

7. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 8.του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 

9.του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 

209, 

10. του Ν.2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

11. του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  

 

Η δαπάνη για των ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 12.000,00 ευρώ , θα 

βαρύνει τον ΚΑ 02.30.6662.048 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.  

 

 

Άρθρο 3ο: Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

 Το συμφωνητικό 

 Η παρούσα μελέτη 



 Η απόφαση ανάθεσης 

 Η προσφορά του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων 

 
 

Άρθρο 4ο: Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη 

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

 

Άρθρο 5ο: Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   

5.1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 



22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 

της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 

(A' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

5.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, 

κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς 

στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

 
Άρθρο 6ο: Αποδεικτικά Μέσα 

Ο ανάδοχος, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, θα πρέπει να υποβάλλει τα 

αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα 

εκτός και εάν τα έχει συνυποβάλλει με την προσφορά του. 

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 



6.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 5.1), όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 

αυτές οι προϋποθέσεις.  

Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους 

διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εναλλακτικά, η αναθέτουσα αρχή δύναται αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου να 

απαιτήσει: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός 

φορέας θα δηλώνει: 

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16.  

β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων: 

 διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  

 διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών και 

 νόμιμους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) 

ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση εταιριών) όπως 

αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/16. 

6.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 5.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

 



α) καταβολή φόρων 

β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες 

πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα 

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 

εταιρεία.   

Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 

ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 

οργανισμό. 

6.3 Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της 

νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, πρακτικό γενικής συνέλευσης, κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 

αρκεί η υποβολή αυτού.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης 

και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) θα πρέπει να υποβληθεί εκτύπωση της 

καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. Το 

εκτυπωμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 

 

 



Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων 

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. 

 Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την 

υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν 

εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

 Το πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου/μητρώου θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

 Στην περίπτωση υποβολής πιστοποιητικού Γ.Ε.ΜΗ. σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του. 

 Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν την υποβολή τους.  

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ισχύς σύμβασης 
 

Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τα έγγραφα της σύμβασης και τίθεται σε ισχύ από 

την ημερομηνία υπογραφής του έως την 31-12-2020. 

Άρθρο 8ο: Χρόνος παράδοσης 

Για την εκτέλεση της προμήθειας  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/16 και ιδίως των 

άρθρων 200 – 215. Η παραλαβή των προμηθειών θα πραγματοποιηθεί από την κατά νόμο 

αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.  

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, 

ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν 

έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε 

μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 

του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί 

στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 



Άρθρο 9ο: Σταθερότητα τιμών 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ». Η τιμή μονάδας της 

προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών, το κόστος μεταφοράς και 

φορτοεκφόρτωσής τους στους χώρους του Δήμου, κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη της 

εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του εισφορών καθώς και οι 

νόμιμες κρατήσεις. 

 

Άρθρο 10ο: Πληρωμή αναδόχου 

Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού 

αντικειμένου κατόπιν έκδοσης εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου, μετά την 

έκδοση των σχετικών παραστατικών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εφόσον δεν 

διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την τεχνική περιγραφή των προμηθευόμενων 

ειδών. 

 

Άρθρο 11ο: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει 

τον εργοδότη. 

 

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στους Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης 

σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 
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