
 

                                                                                                              

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ   
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
Ν.Π.Δ.Δ     

      

      

      

      

Αριθμός  Απόφασης :   8/2019                                                  

 

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

βιβλιοθηκών συνολικού προϋπολογισμού 

   

 Στη Χαλκίδα και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» ύστερα από την απ’ αρ.  797/26

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 15 μελών ήταν παρόντες 12: 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ    

1. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

3. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

5. ΑΥΞΩΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ  

6. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

7. ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

8. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

9. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

10. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗ Α.

11. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

12. ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                    

 

 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμεν

διάταξης περί «Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμ

διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

σχολικών βιβλιοθηκών, συνολικού προϋπολογισμού 

του Δ.Σ τα εξής: 

α) Τις  διατάξεις  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

                                                                                                               

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
     

    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

   Από τα πρακτικά της 20
ης

 

   4
ης

 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
του Δήμου Χαλκιδέων 

   αρ. πρωτ.: 147/21-3-2019

                                                   

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες λειτουργία

ύ προϋπολογισμού 34.999,00 ευρώ με Φ.Π.Α.» 

 

Στη Χαλκίδα και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

κπαίδευσης» ύστερα από την απ’ αρ.  797/26-11-2018 πρόσκληση.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε 

                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   2. ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      3. ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

      

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ      

ΛΑΜΠΡΟΣ       

     

    

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΗ Α.    

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  

                 

Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την 

Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες λειτουργία

συνολικού προϋπολογισμού 34.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α.»

α) Τις  διατάξεις  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 Μαρτίου 2019 της 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

2019 

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια 

για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών 

Στη Χαλκίδα και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3. ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ  

   

το 1ο θέμα της ημερήσιας 

των όρων διακήρυξης για την 

για τις ανάγκες λειτουργίας των 

ευρώ με Φ.Π.Α.» , έθεσε υπόψη των μελών 

α) Τις  διατάξεις  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 





β) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

γ) Τις  προδιαγραφές των άρθρων της μελέτης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

δ) Τις διατάξεις   του Ν. 4412/2016. 

στ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α' 133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

ζ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 60.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 

η) Την εισήγηση του προέδρου. 

Καθώς και τις διατάξεις: 

1. 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.14/22511/Δ1/09-02-2018 (ΦΕΚ 688 Β) ΥΑ «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών 

Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων». 

2. Την υπ’ αριθμ. Φ17/72957/Δ1/08-05-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 2563 Β) ΥΑ «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που 

εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 

σχολικό έτος 2018- 2019». 

3. Το με αρ. πρωτ. 141413/Β9/Φ2/883 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

4. Τη ΣΑΕ 047 του ΠΔΕ 2018 ΤΡΟΠ.00 της 10/07/2018, ΑΔΑ 6Η32465ΧΙ8-Κ10 και το εγκεκριμένο 

Τεχνικό Δελτίο του έργου με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

5. Το με αρ. πρωτ. 141406/Β9/Φ19/863 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων περί 

ορισμού των Σχολικών Επιτροπών ως διαχειριστές του ανωτέρω έργου. 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ότι για την λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών 

των σχολείων που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών, απαιτείται η προμήθεια βιβλίων, με  τα 

χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό έγκριση τεχνικές προδιαγραφές. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00  ευρώ (με Φ.Π.Α.).  

Επίσης για την διενέργεια του διαγωνισμού απαιτείται: 

1. συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού-αξιολόγησης που θα αποτελείται από τους: α) Κυριακόπουλο Ευάγγελο 

                                                                                                                                      β) Κούμαρο Αντώνιο 

                                                                                                                                      γ) Αυξωνίδη Αριστείδη 

                                                                          με αναπληρωτές τους: α) Παντρευτάκη Κωνσταντίνο 

                                                                                                               β) Αλεξίου Μαρία 

                                                                                                               γ) Γιακουμή Ζαχαρούλα 

2. συγκρότηση επιτροπής παραλαβής που θα αποτελείται από τους:  α) Αυξωνίδη Αριστείδη 

                                                                                                               β) τον διευθυντή του κάθε σχολείου 

                                                                                                               γ) τον υποδιευθυντή του κάθε σχολείου 

                                                                 με αναπληρωτές τους: α) Χατσημιχαηλίδου Αναστασία 

                                                                                                      β) Γιαννούχο Λάμπρο 

                                                                                                      γ) τον αρχαιότερο δάσκαλο  του κάθε σχολείου    

3. συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων  που θα αποτελείται από τους:  α) Σκουμπρή Ανάργυρο  





                                                                                                               β) Φραγκιαδάκη Σοφία 

                                                                                                               γ) Ζαχαριά Μηνά 

                                                                 με αναπληρωτές τους: α) Αντωνόπουλο Χρήστο 

                                                                                                      β) Γλωσσιώτη Ελένη 

                                                                                                      γ) Κούκουζα Παρασκευή    

 

................................................................................................................................................................ 

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου, έπειτα από ανταλλαγή απόψεων 

και έχοντας υπόψη: 

α) Τις  διατάξεις  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

β) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

γ) Τις  προδιαγραφές των άρθρων της μελέτης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

δ) Τις διατάξεις   του Ν. 4412/2016. 

στ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α' 133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

ζ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 60.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 

η) Την εισήγηση του προέδρου. 

Καθώς και τις διατάξεις: 

1.Την υπ’ αριθμ. Φ.14/22511/Δ1/09-02-2018 (ΦΕΚ 688 Β) ΥΑ «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων 

Δημοτικών Σχολείων». 

2.Την υπ’ αριθμ. Φ17/72957/Δ1/08-05-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 2563 Β) ΥΑ «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται 

στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018- 2019». 

3.Το με αρ. πρωτ. 141413/Β9/Φ2/883 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

4.Τη ΣΑΕ 047 του ΠΔΕ 2018 ΤΡΟΠ.00 της 10/07/2018, ΑΔΑ 6Η32465ΧΙ8-Κ10 και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο 

του έργου με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

5.Το με αρ. πρωτ. 141406/Β9/Φ19/863 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ορισμού 

των Σχολικών Επιτροπών ως διαχειριστές του ανωτέρω έργου. 

Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ότι προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της 

ΣΑΕ047 µε κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «∆ΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων για τα  είκοσι (20) σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων 

απαιτείται η προμήθεια βιβλίων για τις παρακάτω Σχολικές μονάδες με την εξής σύντομη περιγραφή και 

ενδεικτική τιμή: 

Σχολικές  Μονάδες:1. 2
ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 

             2. 3
ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας – ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ 

             3. 11ο Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 

                   4. 12
ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 

             5. 16
ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 

             6. 17
ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 





                   7. 18
Ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 

             8. 19
Ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 

             9. 21
Ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 

           10. 22
Ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 

                 11. 24
Ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας 

           12. 25
Ο
 Δημοτικό  Σχολείο Χαλκίδας- ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

           13. Δημοτικό Σχολείο Ανθηδώνας 

                    14. Δημοτικό  Σχολείο Δροσιάς 

                    15. 2
Ο
 Δημοτικό  Σχολείο Νέας Αρτάκης 

            16. 3
ο
 Δημοτικό  Σχολείο Νέας Αρτάκης 

                           17. Δημοτικό  Σχολείο Βατώντα 

                               18. 2
Ο
 Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού 

                 19. 3
Ο
 Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού 

           20. Δημοτικό  Σχολείο Φύλλων 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 34.999,99 ευρώ με Φ.Π.Α. για 

την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών βιβλιοθηκών». 

Β. Εγκρίνει την συγκρότηση των επιτροπών  διαγωνισμού – αξιολόγησης - παραλαβής και ενστάσεων ως 

ανωτέρω. 

Γ. Η διενέργεια της προμήθειας  θα γίνει μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής   και σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.  

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά για όλα  τα περιγραφόμενα είδη του 

τμήματος ή των τμημάτων  επί ποινή αποκλεισμού 

 Για το σύνολο των ειδών, οι προσφερόμενες τιμές στο σύνολο και ανά είδος δεν πρέπει να  

υπερβαίνουν την αντίστοιχη τιμή μονάδας που έχει ορισθεί στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  Μελέτης.   

Γ.  Ο κωδικός αριθμός προμήθειας είναι  CPV: 22113000-5 (Βιβλία βιβλιοθήκης) 

Δ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της προμήθειας για την  

«προμήθεια βιβλίων για τη λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών». 

Προϋπολογισμού 34.999,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) Τις  διατάξεις  του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

β) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

γ) Τις προδιαγραφές των άρθρων της μελέτης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

δ) Τις διατάξεις   του Ν. 4412/2016. 

ε) Την  26/2018 Α.Δ.Σ. για τον καθορισμό των επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής. 

στ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α' 133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

ζ) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 60.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 

η) τους όρους της παρούσας και 

Καθώς και τις διατάξεις: 

1.Την υπ’ αριθμ. Φ.14/22511/Δ1/09-02-2018 (ΦΕΚ 688 Β) ΥΑ «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων 

Δημοτικών Σχολείων». 

2.Την υπ’ αριθμ. Φ17/72957/Δ1/08-05-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 2563 Β) ΥΑ «Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο 

Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018- 2019». 

3.Το με αρ. πρωτ. 141413/Β9/Φ2/883 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 





4.Τη ΣΑΕ 047 του ΠΔΕ 2018 ΤΡΟΠ.00 της 10/07/2018, ΑΔΑ 6Η32465ΧΙ8-Κ10 και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του 

έργου με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

5.Το με αρ. πρωτ. 141406/Β9/Φ19/863 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ορισμού 

των Σχολικών Επιτροπών ως διαχειριστές του ανωτέρω έργου. 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας 

της ανωτέρω εκτέλεσης της προμήθειας. 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΒΑΝΤΩΝ 50 

Πόλη ΧΑΛΚΙΔΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 34100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR642 

Τηλέφωνο 2221027166 

Φαξ 2221075474 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  asxepdxalk@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimoschalkideon.gr 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Αβάντων 50 2ος όροφος, την Τρίτη  

23 Απριλίου   2019, ώρα 10:30 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2.  

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α)  Η με αρ. 08/2019 Α.Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

β) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 

των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

γ)  Η  Μελέτη   της Σχολικής Επιτροπής. 

δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί 

όλων των ανωτέρω και που θα δίνονται για όλους τους ενδιαφερόμενους αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Χαλκιδέων (www.dimoschalkideon.gr). 

2. Η τεκμηρίωση του διαγωνισμού θα είναι προσβάσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους στην ανωτέρω 

αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα αντλούν όλες τις πληροφορίες 

που απαιτούνται για  την υποβολή της προσφοράς τους.  





 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την «προμήθεια βιβλίων για τη λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών» για την εύρυθμη 

λειτουργία τους, με κωδικό αριθμό προμήθειας  CPV: 22113000-5 (Βιβλία βιβλιοθήκης), όπως περιγράφεται 

στις  τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Οι προσφορές  των συμμετεχόντων δεν πρέπει  να  υπερβαίνουν  ανά είδος, αλλά ούτε και 

συνολικά  τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  της Μελέτης και θα πρέπει να  συμμετέχουν    για το 

σύνολο των  περιγραφομένων ειδών της  προμήθειας  της Μελέτης.  

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, 

το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια 

της προμήθειας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής 

υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132  του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 34.999,99 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία: 33.018,86 Ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 6%: 1.981,13 Ευρώ. 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα 

βαρύνει  τον κωδικό   ως κάτωθι:   

Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟ-ΑΝΑΛΗΨΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

1 009 Αγορές Παγίων 34.999,99  € 

 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 

% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή.  

 

4. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, ύστερα από  την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών,  όπως αυτό 

αναφέρεται αναλυτικά στην Μελέτη του Δήμου. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86  του Ν.4412/2016. 

 





Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη  23 Απριλίου   2019, ώρα 10:30 π.μ. που αποτελεί και καταληκτική 

ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στην 

οδό Αβάντων 50 (3ος  όροφος).Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την  προκαθορισμένη ημέρα και 

ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την  Τρίτη  14  Μαΐου   2019, και  ώρα 10:30 π.μ.  

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά την  Τρίτη  23 Απριλίου   

2019, ώρα 10:30 π.μ Σε περίπτωση αποστολής οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν 

στην Υπηρεσία μια εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί 

αποδείξει, προσφορά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της 

εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης  για την αποσφράγιση. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν την  ώρα λήξης. Η Επιτροπή 

παραλαμβάνει και μονογράφει όλους τους φακέλους των προσφορών που κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας 

παραλαβής βρίσκονται  στον χώρο που διεξάγεται ο Διαγωνισμός  και κατόπιν  κηρύσσει την λήξη της 

παραλαβής των προσφορών και προβαίνει στην αποσφράγιση-αξιολόγηση  αυτών, μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης καμία άλλη προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή. 

Προσφορές  που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, μετά την ανακοίνωση της λήξης επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με κατάθεσή τους 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή 

τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  Για τις περιπτώσεις β,γ οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν 

στην υπηρεσία τουλάχιστον μία ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή 

τους. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του (Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, 

τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής) 





για την προμήθεια : «προμήθεια βιβλίων για τη λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών», με αναθέτουσα αρχή την 

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων και ημερομηνία λήξης 

προθεσμίας υποβολής προσφορών  την 23/04/2019 και αριθμό Διακήρυξης 08/20-03-2019. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι δυο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της, την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως 

μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»   

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 15 της παρούσας. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 

του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής καθώς και τα έγγραφά νομιμοποίησης των εκπρόσωπων του άρθρου 16. 

(καταστατικά - ΦΕΚ πληρεξούσια, Υ.Δ, κλπ.) 





3. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της Μελέτης. 

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, για 

το σύνολο των ειδών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση – εκτέλεση  της 

παρεχόμενης προμήθειας στον  τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Μελέτης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς.  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 7.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας 

αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι 

τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική 

καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση 

μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21  

του Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 

όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 





και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα ή ακόμα και την ίδια 

ημ/νια και ώρα αν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους 

απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών 

και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνονται σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της 

επιτροπής Διαγωνισμού. 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με Απόφαση του Δ.Σ . της Σχολικής Επιτροπής, η 

οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύμφωνα με το άρθρο 127  του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 

από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού 

και σε περίπτωση που αυτά προσκομισθούν νωρίτερα από την  ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή 

τους αυτά μπορούν να αποσφραγίζονται και να αξιολογούνται από την επιτροπή νωρίτερα. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της  ανωτέρω παραγράφου  αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις 

περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 





της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, του ν 4412/16 τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 

παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη Απόφασης, είτε 

για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την Απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι  δεν έχει αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  κοινοποιείται η Απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 20 ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ)  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 





κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που είναι 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 Σ.Δ.Σ., 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19  του Ν. 

4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν 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 (ΕΕ C 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 (ΕΕ 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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 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 (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 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 (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 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 (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου, του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

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

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο 

προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 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. 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 

οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 





4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 . 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 

την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται 

από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με αμετάκλητη  

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 

χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο 

κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73  του Ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74  του Ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημοσίων (διαγωνισμό). 

8. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η 

αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριναπό την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

 

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις όσο αφορά την 

επαγγελματική τους επάρκεια για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 





 

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται. 

 

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Δεν απαιτείται. 

Δ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτείται 

Ε. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα  σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, καθώς 

και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 

της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή 

τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

 

Άρθρο 15: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας 

Όσο αφορά την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ο Οικονομικός Φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα  α 

του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα  του Μέρους IV. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες 

να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) 

υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 

της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (γ) της παρούσας.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας του άρθρου 7. 





γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 

φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.  

ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

1.  Δικαιολογητικά συμμετοχής  Τεχνική Προσφορά. 

Τα κατωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά καλύπτουν τις προϋποθέσεις για την  συμμετοχή των προσφερόντων 

και  την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού στη διαγωνιστική διαδικασία  κατά την αρχική 

φάση του διαγωνισμού.  

Επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω  οι συμμετέχοντες πρέπει να  καταθέσουν  στην διαδικασία  

τα ακόλουθα: 

 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (δικαιολογητικό συμμετοχής τεχνικής). 

 

2) α. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. (δικαιολογητικό 

συμμετοχής τεχνικής). 

β. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. (δικαιολογητικό 

συμμετοχής τεχνικής). 

 

 

3) Υπεύθυνη Δήλωση. Για το  χρόνο ισχύος  των προσφορών που θα πρέπει να είναι  εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού(δικαιολογητικό συμμετοχής τεχνικής). 

 

4) Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 

μελέτης της προμήθειας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται 





τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. (δικαιολογητικό συμμετοχής τεχνικής). 

 

 

5)Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής: 

 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. (δικαιολογητικό συμμετοχής). 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Όλες οι Υπεύθυνες  Δηλώσεις και το ΤΕΥΔ που ζητούνται από τα έγγραφα της σύμβασης θα υπογράφονται, θα 

σφραγίζονται και θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.  

 

2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής 

(Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς 

(Προσωρινοί ανάδοχοι) προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω  δικαιολογητικά κατακύρωσης προκειμένου να 

τους κατακυρωθεί οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου). 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 

νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστικήενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα ως 





φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, 

όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους, εργαζομένων με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας σε αυτήν. 

Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι 

ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

γ. Απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.  Οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου  που συνάδει με την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι στον οικονομικό φορέα δεν  του έχει 

επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74  του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού από 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

ε. Για την περίπτωση 9 του άρθρου 13 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης έτσι όπως ορίζεται από την πρόσκληση.  

 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 

του Ν. 4412/2016, για διάστημα εκατό ογδόντα (180) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β)  του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την προμήθεια, πρέπει να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 





δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 

εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού θα πρέπει να αναφέρει  τα στοιχεία α έως στ της ανωτέρω παραγράφου. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση (στο οποίο πρέπει να 

αναγράφονται τα στοιχεία α,β,γ,δ,ε,στ και η της παρ. 2 του  παρόντος) σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους, στον υπέρ του η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους τους. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 19: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 

της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση η οποία 

υποβάλλεται στo Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη 

της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 





ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 

από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν 

λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική προμήθεια του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

προμήθεια. 

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει 

γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

5.  Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων: 

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και προμηθειών(προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος 

Α') 

-  Το Π.Δ. 23/2000 Φ.Ε.Κ. Α΄18/2000. 

- Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και προμηθειών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 





λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

- Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

- Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 

και άλλες διατάξεις». 

- Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Α' 133) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, Π.Δ. και υπουργικές αποφάσεις που 

εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120  του 

Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

 

Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης)  τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στην 

τοπική εφημερίδα “ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ”, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του 

(www.dimoschalkideon.gr). 

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Τεχνικές προδιαγραφές 

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές εμπρόθεσμα συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, (έξι ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία) η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις το 

αργότερο μέχρι και τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την καταληκτική 

ημερομηνία  υποβολής των προσφορών. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα παρασχεθούν μέσω της 

ιστοσελίδας του Δήμου για να είναι άμεσα προσβάσιμες σε όλους τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.dimoschalkideon.gr 

Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 

αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 





της προμήθειας/προμήθειας. 

Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης τηςπρομήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας και η διάρκεια της Σύμβασής είναι για ένα έτος και τίθεται σε ισχύ κατόπιν 

υπογραφής του Συμφωνητικού. 

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται. 
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