
 
 
 

     
      
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

 

 

Αριθμός Διακήρυξης : 7892/26-05-2021 

 

 

 

Διακήρυξη 

Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

με κριτήριο ανάθεσης  

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο 

 

Προμήθεια Αδρανών Υλικών  

για συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης  

 

 

ΚΑ 25.6662.02 – 25.6662.03  

CPV 14211000-3, 14212000-0, 44921200-4, 14212110-4   

 
 

 

 



 

Σελίδα 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας 

“Αδρανών Υλικών για συντηρήσεις Δικτύου Ύδρευσης” 

 
 

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’ 19-07-2018). 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 08-08-2016) και ιδιαιτέρως των 

άρθρων 116, 118 και 120. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 13  του άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016. 

6. Τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις. 

7. Την υπ’ αριθμό 22/2020 τεχνική μελέτη  και το με αριθμό Π.Ε.Α.1173/19-04-2021 

& ΑΔΑΜ: 21REQ008500444 αίτημα από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, για διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας. 

8. Το με αριθμό ΠΕΑ1361/27-04-2021, Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη για την 

Ανάληψη Υποχρέωσης και την με αριθμό 510 7932/27-05-2021 & ΑΔΑ: 

ΨΩΧΘΩ16-ΥΧΒ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και έγκριση με ΑΡΙΘΜΌ 

ΑΔΑΜ 21REQ008680728.  

9. Την υπ’ αριθμό 145/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης. 

10. Τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
************************ 

Διεύθυνση Οικονομικών 
Τμήμα ΠΡΟ.ΛΟ.Π.ΤΑ. 

Α.Φ.Μ. 997606703, Δ.Ο.Υ. Παλλήνη 
Αραφηνίδων Αλών 12, 190 09 Ραφήνα 
Τηλ. : 22943 21001 – Fax: 22940 23481 

Ραφήνα    26 / 05 / 2021 

Αρ. Πρωτοκόλλου : 7892 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 
 

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για μία από τις 

Δημοτικές Ενότητες είτε και για τις δύο ξεχωριστά και κριτήριο κατακύρωσης, τη 

χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αδρανών Υλικών για συντηρήσεις Δικτύου 

Ύδρευσης. 

 

Το ενδεικτικό συνολικό κόστος της προμήθειας είναι: 

 

Γενικό σύνολο Ομάδας Α και Ομάδας Β 

α/α Περιγραφή CPVS 
Ενδεικτική 

τιμή 
Μονάδας 

Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ 

1 Άμμος μπετού 14211000-3 12,50€ 1.500 τον. 18.750,00€ 

2 Χαλίκι 14212000-0 10,00€ 360 τον. 3.600,00€ 

3 Ασβέστης συσκευασίας 20 kgr. 44921200-4 2,10€ 200 τεμ. 420,00€ 

4 Θραυστό υλικό λατομείου 

σταθεροποιημένου τύπου (3A) 
14212110-4 9,50€ 1.800 τον. 17.100,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ   : 39.870,00€ 

Φ.Π.Α. 24%    : 9.568,80€ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ Α + Β   : 49.438,80€ 

 

 

Αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, για κάθε μία από τις Δημοτικές Ενότητες 

ξεχωριστά, τα ποσά και οι ποσότητες που απαιτούνται για τη προμήθεια. 
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Ομάδα Α – Δημοτική Ενότητα Ραφήνας 

Κ.Α. 25.6662.11 

α/α Περιγραφή CPVS 
Ενδεικτική 

τιμή 
Μονάδας 

Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ 

1 Άμμος μπετού 14211000-3 12,50€ 750 τον. 9.375,00€ 

2 Χαλίκι 14212000-0 10,00€ 180 τον. 1.800,00€ 

3 Ασβέστης συσκευασίας 20 kgr. 44921200-4 2,10€ 100 τεμ. 210,00€ 

4 Θραυστό υλικό λατομείου 

σταθεροποιημένου τύπου (3A) 
14212110-4 9,50€ 900 τον. 8.550,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ   : 19.935,00€ 

Φ.Π.Α. 24%    : 4.784,40€ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ    : 24.719,40€ 

 

 

Ομάδα Β – Δημοτική Ενότητα Πικερμίου 

Κ.Α. 25.6662.12 

α/α Περιγραφή CPVS 
Ενδεικτική 

τιμή 
Μονάδας 

Ποσότητα ΔΑΠΑΝΗ 

1 Άμμος μπετού 14211000-3 12,50€ 750 τον. 9.375,00€ 

2 Χαλίκι 14212000-0 10,00€ 180 τον. 1.800,00€ 

3 Ασβέστης συσκευασίας 20 kgr. 44921200-4 2,10€ 100 τεμ. 210,00€ 

4 Θραυστό υλικό λατομείου 

σταθεροποιημένου τύπου (3A) 
14212110-4 9,50€ 900 τον. 8.550,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ   : 19.935,00€ 

Φ.Π.Α. 24%    : 4.784,40€ 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ    : 24.719,40€ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 
Άρθρο 1 
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή :  Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου 

Οδός  : Αραφηνίδων Αλών 12  

Πόλη : Ραφήνα 

Ταχ. Κώδικας : 19009 

Τηλέφωνο  : 2294321001 - 2294321011 

email : promithies@0164.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορίες : Δήμος Γκιργκινούδης 

Γενική Διεύθυνση 

στο διαδίκτυο (URL) 
:  www.rafina-pikermi.gr 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Ραφήνας-

Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών 12, ημέρα Τρίτη 06/07/2021 και ώρα 11:30, ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης ή εκτέλεσης της προμήθειας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία 

στους ενδιαφερόμενους-προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 2 

Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

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

ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α. η παρούσα διακήρυξη, 

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 με αριθμό 22/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

δ. τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 

την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

2. Ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των στα έγγραφα της 

σύμβασης, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (www.rafina-pikermi.gr), 

μέσω του Κ.Η.Μ.Δ.Σ. όπου μπορούν να αναζητήσουν την παρούσα Διακήρυξη με τον 

αριθμό ΑΔΑΜ της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα πληροφορηθούν 

τηλεφωνικά καλώντας στα παρακάτω τηλεφωνά 2294321001, 2294321011 του γραφείου 

προμηθειών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου. 
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Άρθρο 3 

Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια Αδρανών Υλικών για συντηρήσεις Δικτύου 

Ύδρευσης, όπως περιγράφεται στην 22/2021 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Είναι δυνατή η υποβολή προσφορών για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 4 

Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Η δαπάνη για την προμήθεια αδρανών υλικών, έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 

49.438,80€, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου οικονομικού έτους 2020 ως εξής :  

 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

Αναλυτικά ο ΚΑ έχει ως εξής:  

Για το  έτος 2020 με τίτλο «Προμήθεια Αδρανών Υλικών για συντηρήσεις Δικτύου 

Ύδρευσης» 

19.935,00€ χωρίς ΦΠΑ στον Κ.Α. 25.6662.02 με τίτλο «Προμήθεια Αδρανών υλικών στη 

Δημοτική Ενότητα Πικερμίου για το έτος 2020». 

19.935,00€ χωρίς ΦΠΑ στον Κ.Α. 25.6662.03 με τίτλο «Προμήθεια Αδρανών υλικών στη 

Δημοτική Ενότητα Ραφήνας για το έτος 2020». 

 

  

Άρθρο 5 

Πληρωμή Αναδόχου - Δικαιολογητικά πληρωμής 

• Ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 

4013/2011. 

• Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 , με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, ύστερα από 

την υποβολή των ανάλογων δικαιολογητικών και της σύνταξης του πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Προβλέπεται η τμηματική παράδοση των ειδών 

και η τμηματική πληρωμή του συμβατικού ποσού. 

• Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα 

εξής: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208. 

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
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δ. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

ε. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

• Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.  

• Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ. 

 

 

 

Άρθρο 6 

Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

1. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη : 

α. η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, 

β. ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, 

γ. η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 

δ. δήλωση μεταφοράς υλικών στον τόπο παράδοσης τους σε χρόνο το πολύ είκοσι (20) 

λεπτών. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η 

οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει 

τη χαμηλότερη τιμή στα είδη με συμπλήρωση τιμολογίου. (τιμή χωρίς ΦΠΑ), και με την 

προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές 

της προμήθειας, (σταθερή για όλη την διάρκεια της σύμβασης ή τυχόν παράτασης αυτής). 

3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η ανάδειξη 

του μειοδότη προκύπτει κατόπιν κλήρωσης από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή. 

4. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες 

 

 

Άρθρο 7 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών – Τόπος διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η ημέρα Τρίτη 06/07/2021 και ώρα λήξης 11:30. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών 

και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, ως 

εκπρόθεσμες. 

Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών 

και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, ως 

εκπρόθεσμες. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει το παρόν 

άρθρο, με κατάθεσή τους ή ταχυδρομική αποστολή στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 

Στον διαγωνισμό οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

 

 

 

Άρθρο 8 

Προσφορές μειοδοτών 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

1. Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

2. Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να αφορούν όλα τα είδη και τις ποσότητες 

της κάθε κατηγορίας. Προσφορές που θα κατατίθενται για μέρος ποσοτήτων ή ειδών ανά 

κατηγορία, δεν θα γίνονται δεκτές. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των πέντε (5) 

κατηγοριών ή για όποια κατηγορία επιθυμούν (μία ή περισσότερες). 

4. Οι προσφορές ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του 

διαγωνισμού, χωρίς καμία αλλαγή. 

 

 

 

Άρθρο 9 

Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος. 

 

 

 

Άρθρο 10 

Τιμές προσφορών 

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά 

την παρούσα προμήθεια, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε 

αυτή την περίπτωση η προσφερόμενη τιμή θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 

σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, καθώς επίσης και για το διάστημα της παράτασης, εάν 

και εφόσον αυτή παραταθεί. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθεση στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης. 
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Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού 

προσφοράς, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν 

κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. 

 

 

 

Άρθρο 11 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στην 22/2021 

τεχνικής μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

διακήρυξης αυτής. 

 

 

 

Άρθρο 12 

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., 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 την 

παρούσα διακήρυξη. 

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

τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 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 13 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος «Προσφορά» των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

α. ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β. ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

γ. ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

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

ακόλουθα: 

α. το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 12 της παρούσας, 
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β. τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, 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 

σύσταση του νομικού προσώπου, 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.) καθώς 

και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου, 

γ. απόσπασμα του σχετικού μητρώου (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, 

δ. 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, 

ε. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο 

τους. 

στ. υπεύθυνη δήλωση για την παράδοση των υλικών στον τόπο της κατά περίπτωσης 

παράδοσης, σε χρονικό όριο είκοσι λεπτών (20’) το αργότερο. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπερίπτωσης (β), για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. 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 

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης και βάση της 22/2021 τεχνικής μελέτης. 

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης και βάση της 22/2021 τεχνικής 

μελέτης. 

 

 

 

Άρθρο 14 

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 καθαρής αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. την ημερομηνία έκδοσης, 
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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 : 

ζα. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

ζβ. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

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 

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 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

 

 

Άρθρο 15 

Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι 

δέκα (10) ημερών 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 (συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθ. ……….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
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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 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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 16 

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.rafina-pikermi.gr   

στην διαδρομή : https://rafina-pikermi.gr/el/prokirixeis-diagonismoi 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.rafina-

pikermi.gr). 

 

 

 

Άρθρο 17 

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. Η 22/2020 τεχνική μελέτη   

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.rafina-pikermi.gr............gr/
https://rafina-pikermi.gr/el/prokirixeis-diagonismoi
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Άρθρο 18 

Προσωρινός Ανάδοχος – Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  

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, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 

έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

άρθρων 75 έως 78. (άρθρο 103 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 19 του 

άρθρου 107 του Ν.4497/2017). 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 

72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.3 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17). 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, 

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

(άρθρο 103 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 107 του Ν. 

4497/17). 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας 

ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, 

με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
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δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το 

άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ.5 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 22 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17). 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. (άρθρο 103 παρ.1 Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από την περίπτωση 28 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016). 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης: 

- είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας  

- είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. (άρθρο 103 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 23 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17). 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις 

διατάξεις του παρόντος. (άρθρο 103 παρ.7 Ν.4412/2016) 

 

 

 

Άρθρο 19 

Ανακοίνωση αποτελέσματος – Σύμβαση 

1. Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Το είδος προς προμήθεια. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιμή. 

δ. Το φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. 

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ. Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.  

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή 

στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η 
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εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

6. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 

ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του 

Ν.3463/06. 

Η σύμβαση συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή του ΝΠΔΔ αντίστοιχα και 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016. 

 

 

 

Άρθρο 20 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες 9:00 - 14:00, Διεύθυνση Αραφηνίδων Αλών 12, Τηλέφωνο 2294021001, 

2294321011. 

 

 

 

Άρθρο 21 

Διαφορές διακήρυξης – νόμων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. 

 

 

Ραφήνα 26/05/2021 

 

Ο Δήμαρχος 
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 

 
 

Ευάγγελος Μπουρνούς 
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