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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

• του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
και ειδικότερα το άρθρο 117 για την προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισµού.  

• Του άρθρου 209, παρ. 1 του Ν. 3463/2006. 
2. Τον εκτελούµενο προϋπολογισµό του ∆ήµου, που ψηφίστηκε µε την αριθ.25/282/2019 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθ.56/651/13-01-2020 όµοια 
του συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

3. Την από 09/07-02-2020 συνταχθείσα µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Λοκρών. 

4. Την υπ’ αριθµ. 4/34/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία α) 
αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης, γ) εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης, 

5. τη µε αριθ. 10/99/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: Ω8Χ3ΩΛΤ-Ζ3Ω) µε την 
οποία αποδέχτηκε την επιχορήγηση 369.400,00€ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. 
∆/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ∆/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.∆.Ε, σύµφωνα µε την απόφαση µε αρ. πρωτ.: 30292/19-
04-2019  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ από το πρόγραµµα « ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ »  ΣΑΕ – 055 
στην οποία εντάχθηκε το έργο « Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήµων όλης 
της χώρας (ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης των δήµων) » µε ενάριθµο 2017ΣΕ05500010. 

 
 
 
 
 

∆ιακηρύσσει 
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συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της 
σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρα 86 και 95 παρ 2β του Ν.4412/2016, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την « προµήθεια κάδων απορριµµάτων πράσινων » 
σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 
 
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι κατά :  
70.000,00€ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝ. ∆/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.∆.Ε, σύµφωνα µε την απόφαση 
µε αρ. πρωτ.: 30292/19-04-2019  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ από το πρόγραµµα « 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ »  ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο « Έργα και επενδυτικές 
δραστηριότητες των δήµων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης των δήµων) » µε 
ενάριθµο 2017ΣΕ05500010. 
 
 

Άρθρο 1ο 
Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Λοκρών που βρίσκεται στην Αταλάντη, στην Πλατεία ∆ηµαρχείου 1, από την τριµελή επιτροπή 
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, την 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:30 π.µ. (Ώρα λήξης 
παραλαβής Προσφορών 11:00 π.µ. ). 

 
 

Άρθρο 2ο 
Οικονοµικά στοιχεία 

 
Ο παρών διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια:  
1) 260 πλαστικών κάδων απορριµµάτων 1100 lit µε καπάκι απλό και ποδοµοχλό 

σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιµολόγιο 
2) 30 πλαστικών κάδων απορριµµάτων 1100 lit καπάκι µε θυρίδες  και 

ποδοµοχλό σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές και 
στο τιµολόγιο  

3) 100 πλαστικών κάδων απορριµµάτων 120 lit σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιµολόγιο  

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη δυνατότητα ανύψωσης και ανατροπής 
τους από τους συνήθεις µηχανισµούς των απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων.  
 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 56.370,00 €, συν ΦΠΑ 24% 

13.528,80 €. Συνολική πίστωση 69.898,80 €. 
Για την πληρωµή των ανωτέρω ειδών έχει διατεθεί πίστωση ποσού 70.000,00 € σε 

βάρος του Κ.Α. 20-7135.0001 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 όπου έχει προβλεφθεί η 
σχετική πίστωση. 
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Άρθρο 3ο 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των κάδων αναφέρονται στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ-
ΦΕΣ» της συνταχθείσας µελέτης. 
 
 

Άρθρο 4ο 
Χρόνος-Τόπος παράδοσης 

 
Χρόνος Παράδοσης 
Η παράδοση των προµηθευόµενων ειδών θα γίνει µέσα σε 60 µέρες από την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης. 
 
Τόπος παράδοσης 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί έντεχνα και εµπρόθεσµα, την προµήθεια που 
προβλέπεται να εκτελεστούν σύµφωνα µε τις εντολές της Αναθέτουσας Υπηρεσίας και 
πρέπει να παραδώσει τον προµηθευόµενο εξοπλισµό έτοιµο προς λειτουργία, στις 
εγκαταστάσεις του ∆ήµου Λοκρών στην ∆ηµοτική Ενότητα Αταλάντης. 
 
 

Άρθρο 5ο 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται µε την εµπορία των υπό προµήθεια υλικών του παρόντος διαγωνισµού, 
και που είναι εγκατεστηµένα: 
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∆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. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
 
∆εν 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). 
 
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
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Άρθρο 6ο 

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: 
6.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 τροµοκρατί-
ας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµο-
ποίησης 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 προστα-
σία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ 
∆ΕΥ 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 
τελεσίδικη 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 προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
6.2. 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 τελεσίδικη 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.  
∆εν 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. 
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. 
 
6.3 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 (διαγωνισµό). 
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 και 3. 
Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 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 τελεσίδικη 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. 
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. 
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Άρθρο 7ο 
Τρόπος υποβολής προσφορών 

 
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα (µετά την καθορισµένη ανωτέρω ώρα λήξης 
παραλαβής) δεν γίνονται δεκτές. 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1 της 
παρούσης, µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή προς την ∆ήµο Λοκρών είτε 
να κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου.  
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Λοκρών µέχρι την 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.µ.. 
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 που πρωτοκολλεί. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών 
που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι 
αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 
µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 1 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 ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά 
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 8ο 
Φάκελοι προσφοράς 

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

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Προσφορά του ………….. 
για την προµήθεια: « ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ» 

µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Λοκρών 
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και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 
11:00 π.µ. 

 
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς περιέχονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά», κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
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). 
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
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 9o 
Περιεχόµενο υποφακέλων προσφοράς 

 
Ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα: 
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
α. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ αυτό καθώς και το δικαίωµα για να εµπορεύονται τα είδη του παρόντος διαγωνισµού. 
β) υπεύθυνη δήλωση / τυποποιηµένο έντυπο ΤΕΥ∆. 
γ) τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης του 
οικονοµικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση ∆.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, τα πρόσωπα που 
δεσµεύουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος 
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία των µελών του διοικητικού 
οργάνου και 
δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (β), για κάθε οικονοµικό φορέα 
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που συµµετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση 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/συ-
ντονιστής αυτής. 
 
Τεχνική Προσφορά: 
Ο υποφάκελος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε όσα απαιτεί στην 
συνταχθείσα στο τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 
Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.  
 
 
 
 
 

Άρθρο 10ο 
Τιµές Προσφορών – Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

 
Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ. 
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στον 
προϋπολογισµό της µελέτης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εκτός από τον ΦΠΑ, για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στο τεύχος της 
συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης. 
 
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν : 
1. Την καθαρή τιµή του είδους χωρίς τον ΦΠΑ,  
2. Το ποσοστό του ΦΠΑ (%) και το ποσό του ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται . 
3. Το τελικό ποσό της δαπάνης που αποτελεί το άθροισµα των ανωτέρω δύο ποσών. 

 
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης 
∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 
Για την σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η καθαρή τελική τιµή του προϊόντος, 
χωρίς ΦΠΑ. 

 
 

Άρθρο 11ο 
Ισχύς Προσφορών 

 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα τεσσάρων µηνών, από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
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Ο ∆ήµος Λοκρών µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης των προσφορών να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών 
κατ’ ανώτατο χρονικό όριο ίσο µε την αρχική διάρκεια ισχύος των προσφορών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Αν ο ∆ήµος Λοκρών κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, 
όποτε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση. 
 
 

Άρθρο 12ο : 
Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση 

 
Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προ-
σφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1. 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. 

 
Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  
Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του παρόντος διαγωνισµού αποτελείται από δύο στάδια. 
Το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών 
(Στάδιο 1) και το στάδιο του ελέγχου των οικονοµικών προσφορών (Στάδιο 2). 
Κατωτέρω περιγράφεται η διαδικασία ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. 
 
Στάδιο 1 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές µε τη σειρά που αυτές 
κατατέθηκαν. 
Για κάθε µία προσφορά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, και της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να 
αποσφραγισθεί µεταγενέστερα. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση τόσο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής όσο και της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας. 
Αφού ελεγχθούν όλες οι προσφορές που υποβλήθηκαν, η επιτροπή αποφασίζει για το ποιες 
από τις προσφορές πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και θα συνεχίσουν για το 
επόµενο στάδιο της διαδικασίας (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) και ποιες δεν πληρούν 
τους όρους και άρα αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισµού. 
Με την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
περιγράφεται σαφώς ποιες από τις υποβληθείσες προσφορές πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης και γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό και ποιες προσφορές δεν πληρούν τους 
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όρους της διακήρυξης και αποκλείονται, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού αυτών από τη 
συνέχεια του διαγωνισµού.  
 
Στάδιο 2 
Σε καθορισµένο χρόνο από την επιτροπή διαγωνισµού διεξάγεται το δεύτερο στάδιο του 
διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Για τη διαδικασία αυτή η επιτροπή 
ενηµερώνει τους οικονοµικούς φορείς των οποίων οι προσφορές έχουν προκριθεί από το 
πρώτο στάδιο για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίασής της. 
Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, αποσφραγίζονται από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και ακολουθεί καταγραφή σε πρακτικό των αποτελεσµάτων της 
παρούσας φάσης του διαγωνισµού µε τη σειρά που ανοίχτηκαν οι προσφορές. 
Μετά το πέρας του σταδίου αυτού η επιτροπή εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Λοκρών την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού 

 
Η κατά τα ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία των δύο σταδίων του διαγωνισµού µπορούν 
να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, εφόσον, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
δεν µπορεί να προσβληθεί µε κανέναν τρόπο το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.  
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 
∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µια απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά 
της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
 

Άρθρο 13ο 
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (Αρθρ. 103) 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός δέκα (10) 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. Τα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της 
παραγράφου 1 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 
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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΄, 
τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. 
 
Στις παρακάτω περιπτώσεις: 
I. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

II. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

III. 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 
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 ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή διαγωνισµού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου 
ως έκπτωτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά το τρίτο εδάφιο είτε κατακύρωσης 
της σύµβασης.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του 
παρόντος. 

 
 

Άρθρο 14ο 
Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης (Αρθρ. 105) 

 
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 αµέσως 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 κ.λπ., επί αποδείξει. 
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περί-
πτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην 
περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/ 2016 για 
τον 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, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 
 

Άρθρο 15ο 
∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα) 

 
1. ∆ικαιολογητικά 
Σύµφωνα µε το άρθρο 104, παρ 1 του ν. 4412/2016, το δικαίωµα συµµετοχής των 
οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6 της παρούσας διακήρυξης, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, 
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Ως εκ τούτου, αυτός που θα κριθεί προσωρινός ανάδοχος, όταν του ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, στο στάδιο της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 13 της παρούσας, οφείλει να αποδείξει ότι κατά τις ηµεροµηνίες του προηγούµενου 
εδαφίου δεν συνέτρεχαν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 6 της παρούσας, προσκοµίζοντας 
τα σχετικά πιστοποιητικά. 
 
2. ∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 73 ω. 4412/2016 
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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1. απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπά-
σµατος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016. 
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά είναι: 
2. φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον 
οικονοµικό φορέα, 
3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές, ως εξής: 

• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 
• Οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.) όλων των µελών και του προσωπικού. 
• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του προσωπικού. 
• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. 
• Οι Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) µόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης.  
5. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει 
ότι η επιχείρηση:  
1. ∆εν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση. 

2. ∆εν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

6. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 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. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περί-πτωση 
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά 
µε την έκδοση του πιστοποιητικού. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
Τα αποδεικτικά µέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  
i) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
(ποινικό µητρώο)την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 (βεβαίωση ΣΕΠΕ) και 
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (βεβαίωση µη πτώχευσης) εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  
ii) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
(ασφαλιστική, φορολογική ενηµερότητα) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 
οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση,  





14 
 

iii) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, 
(πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο) τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων και τα πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής σχετικά µε την 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών σε περίπτωση ανωνύµων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους,  
iv) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή τους και  
v) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014. Ειδικά 
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους 
 
 

Άρθρο 16ο: 
Εγγυήσεις 

 
1. Εγγύηση συµµετοχής. 

∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό.  
 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
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. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, 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 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 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 Σ∆Σ 
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και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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 ολόκληρον µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 17ο 
Ενστάσεις 

 
Κατά της διακήρυξης 
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ 
του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.  
Κατά των πράξεων του ∆ήµου Λοκρών κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού.   
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν. 4416/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από 
την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε 
το άρθρο 376 παράγραφος 11 του ν. 4416/16. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.. 
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 
της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της 
ένστασης της προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της 
αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης των παραγράφων 1 και 2  αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ενδίκων βοηθηµάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν 
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χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 
προσφυγή νοµιµότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  
 
 

Άρθρο 18ο : 
Γλώσσα διαδικασίας 

 
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ 
των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 
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. 
 

Άρθρο 19ο 
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 και τα λοιπά Τεύχη του ∆ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων 
και όλων των τυχόν διευκρινίσεων, συµπληρώσεων και τροποποιήσεων των όρων 
αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Προσφορά του Αναδόχου, στην οποία περιλαµβάνεται η Τεχνική Προσφορά, η 
Οικονοµική Προσφορά, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που ο τελευταίος κατέθεσε 
κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού. 

Τα Συµβατικά Τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται και σε περίπτωση που υπάρξουν 
αντικρουόµενες διατάξεις ή όροι σε αυτά και υπερισχύουν τα αναγραφόµενα στο ισχυρότερο 
κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται ανωτέρω. 
 
 

Άρθρο 20ο 
Κρατήσεις 

 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών 
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται 
µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
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Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει) 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και  
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
γ) Φόρος εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού εκτός ΦΠΑ. 
 
 

Άρθρο 21ο 
Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

 
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),όπως τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα. 
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος 
Α') 
- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» . 
- 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
- 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.∆., Υ.Α.) 
και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση. 
 
 

Άρθρο 22ο 
Πληροφορίες 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης καθώς και πληροφορίες 

για το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, αρµόδιος υπάλληλος Ηλίας Γεωργίτσης, τηλ.: 2233081003 και fax: 
2233022606 σχετικά µε τη διαδικασία του διαγωνισµού και  τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ειδών. 
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Άρθρο 23ο 
Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης 

 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου http://www.dimos-lokron.gov.gr  και δηµοσιεύεται σε µια 
ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Φθιώτιδας. 
Η δαπάνη δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
 
 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 27 / 03 / 2020 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ 
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