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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  6422/19-05-2017 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» 

 

 

Αρ. Μελέτης :   9/2017 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Εμμανουήλ Παππά διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 

με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 1
ο
 

Ισχύουσες Διατάξεις 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών 

Διεύθυνση: 620 46 Χρυσό Σερρών 

Τηλέφωνο πληροφοριών: 2321352644/52635  

Φαξ: 2321352648 

Email: texnep@0670.syzefxis.gov.gr 

URL:    http://edemocracy-empapas.gr/ 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

1. 1) τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) 

2. τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

& Κοινοτήτων», και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

3. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

4. την υπ’ αριθ. 107/08-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού  

 

ΆΡΘΡΟ 2
ο
 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

 

Η δαπάνη για την συνολική προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 36.290,33 

€ συν  8.709,67 € Φ.Π.Α.  ( 24% ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 45.000,00 ευρώ. 
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Επειδή ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός  προβλέπεται δικαίωμα αυξομείωσης των 

επιμέρους ποσοτήτων των υλικών όλων των ΟΜΑΔΩΝ (Α έως Η), χωρίς όμως μεταβολή των 

συμβατικών τιμών των υλικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προμετρητικά σφάλματα. 

Η μέγιστη αύξηση ή μείωση της κάθε ποσότητας ορίζεται σε 50% της αρχικής αναγραφόμενης 

στη μελέτη ποσότητας του υλικού. Οι εσωτερικές αυτές μεταβολές δεν μπορούν να επιφέρουν 

αύξηση του συμβατικού τιμήματος (εκτός του δικαιώματος προαίρεσης που αναφέρεται 

παρακάτω), ενώ η ενδεχόμενη μείωσή του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της αρχικής 

σύμβασης.    

  Προβλέπεται επίσης Δικαίωμα Προαίρεσης (option) του Δήμου Εμμανουήλ Παππά  και 

δέσμευση του αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων αυτών 

του τεύχους του Προϋπολογισμού της μελέτης, σε μέγιστο ποσοστό 15% και με τη σύναψη 

αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι οι τιμές προμήθειας των νέων 

υλικών θα παραμείνουν σταθερές και ίσες με την αρχική προσφορά του αναδόχου αλλά και η 

συνολική δαπάνη της προμήθειας (αρχικής και συμπληρωματικής) δεν θα υπερβαίνει το όριο του 

πρόχειρου διαγωνισμού. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης , ο Δήμος θα προβεί 

πρώτα σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 του Κ.Α. 30.6662.03 που έχει 

εγκεκριμένη πίστωση ύψους 45.000,00€ και μετά την αναμόρφωση θα ανέλθει στο ποσό των 

51.750,00 με ΦΠΑ€. 

  Ενδέχεται τέλος να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της 

σύμβασης. 

 Η παρούσα μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους.  

 

ΆΡΘΡΟ 3
ο
 

Χρόνος , τόπος διαγωνισμού και απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 06-06-2017 και από  

ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. , ενώπιον της Επιτροπής  Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

προμηθειών στο Δημαρχείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο Χρυσό Σερρών .  

  2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά, στο γραφεία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατά την ανωτέρω ημέρα  και από ώρα έναρξης 10.00.π.μ. 

μέχρι ώρα λήξης 11.00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προμηθειών .  

  Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη 

ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.  

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 23213-52635 (κα. 

Μέλλιου Χρ.) μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. Τα Τεύχη δημοπράτησης θα είναι 

διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://edemocracy-

empapas.gr/?page_id=1424&cat=71) 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 

ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με 

το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως , ή με το νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. 

εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.     
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Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από 

αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

4. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 

οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται 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. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. 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. 

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

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του ………….. 

για την προμήθεια  : «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Εμμανουήλ Παππά 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τρίτη 06-06-2017 

 

Ο φάκελος προσφοράς περιέχει 2 ξεχωριστούς υποφακέλους, τον υποφάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής»  και τον υποφάκελο «Οικονομικής Προσφοράς» 

6. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα 

μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

7. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του 

Δήμου. 

8. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 

α.  Τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α 

β.  Ποσοστό Φ.Π.Α (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

 9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις ( 3 ) μήνες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί 

να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.   

10. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα είδη μίας ή περισσοτέρων    

ομάδων. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη μίας ομάδας. 

11. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινής 

αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Στον ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

περιέχονται τα κάτωθι 

α.  Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του άρθρου 79 

παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147), όπως αυτό χορηγείται από την υπηρεσία με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης. Διευκρινίζεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει όχι μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV αλλά και την  ενότητα Γ του Μέρους ΙV. 
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β. Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά σε περίπτωση Νομικών 

Προσώπων ή κατάθεσης προσφοράς μέσω εκπροσώπου  

γ. Τους Πίνακες Συμμόρφωσης της Τεχνικής του Προσφοράς (για όσες Ομάδες Υλικών 

συμμετέχει στο Διαγωνισμό)  

δ. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να βεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα προσφερόμενα είδη (με 

ονομαστική αναφορά σε κάθε ένα από αυτά) δεν έχουν σήμανση CE και δεν έχουν κάποιο 

Πιστοποιητικό εξασφάλισης Ποιότητας διότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο Πρότυπο αναφορικά με την 

κατασκευή τους 

2. Στον ξεχωριστό σφραγισμένος φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (συμπληρωμένους τους πίνακες οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύουν την Διακήρυξη και χορηγούνται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 

Δήμου) 

12. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα 

ειδών εφόσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται 

αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

13. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς 

το Φ.Π.Α. 

14. Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Δήμου, ενώπιον της επιτροπής παραλαβής.  

15. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή 

προσφοράς). Η πληρωμή μπορεί να γίνει τμηματικά αφού παραληφθούν οι αντίστοιχες ποσότητες 

της προμήθειας και υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής. 

16. Στην συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: 

α. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1%. 

β.  Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4 %. 

γ. Τέλος χαρτοσήμου επί της κράτησης (α)  

17. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

( βάσει του Πρακτικού Οδηγού από το Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο των Δημοσίων 

Συμβάσεων ), ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 
18. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα δημοσιευθεί μία φορά στο 

ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν4412/16, δώδεκα ( 12 ) τουλάχιστον 

ημέρες πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού.       

     

ΆΡΘΡΟ 4
ο
 

Λοιπά στοιχεία 

 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 

παράδοση του υλικού/παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

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. 

 

17PROC006211708 2017-05-19

ΑΔΑ: ΩΜΜΚΩΡΩ-9ΡΑ



 5 

Άρθρο 5 

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, 

μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 3 της παρούσας. Η παραλαβή 

μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 

οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

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

της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά 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 3. 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 

υπεβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

Α) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί αυθημερόν σε δύο στάδια. Στο 1ο  στάδιο θα εξεταστούν τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και συμβατότητας της κάθε προσφοράς με τα ζητούμενα στοιχεία 

ενώ στο 2ο στάδιο θα ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές όσων κρίθηκαν από το 1ο στάδιο 

ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Δήμου και θα αναδειχθεί ο ανάδοχος με βάση τη 

χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.    

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

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια, 

σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: 
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Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών, με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται  δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την 

Επιτροπή, και παραμένει σφραγισμένος, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και μόνο για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές. 

Γ) Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων αποφασίζει για 

τους αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισμένους φακέλους και την 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συμμετέχοντος ή δεν θα είναι σύμφωνες με 

τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 

Η αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών γίνεται μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές.  

Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους 

ενδιαφερομένους. 

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των στοιχείων των 

προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται 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 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, που καθορίζονται στο ΤΕΥΔ και στο τεύχος της Μελέτης της 
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προμήθειας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. 

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, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος 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, 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 την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 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. 

γ) 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. 

  

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ  
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