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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ              Άγιος Στέφανος, 10/9/2020 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                  Αρ. Πρωτ.: 29732/13-9-2021 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
Πληροφορίες:  Θεοδοσιάδου Φωτεινή               ΠΡΟΣ :ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
 Τηλέφωνο: 2132030638              
email:theodosiadou@dionysos.gr                              
            
                    
                   
         γνωστοποίηση  στο  site του Δήμου  

 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια ψυχράς Ασφάλτου ». 

   
 
CPV: 44113620-7  
21REQ009003939  2021-07-29 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την  2599/29469/9-9-2021 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου 
Διονύσου  για την έγκριση της μελέτης και την διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και όπως τροποποιήθηκε  ισχύει 
με τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/9.3.2021)  και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και της 
περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση: «Προμήθεια ψυχράς 
Ασφάλτου» και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με την 
49/2021 μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης.  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 12.395,04 Δώδεκα χιλιάδων 
τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  
 
Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης και θα εκτελείται ως 
ορίζει η υπ΄ αριθ 49/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 

Οι ενδεικτικές τιμές μονάδας ανά προμήθειας  , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 
 

Είδος Ποσότητα (τμχ) Τιμή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 

Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα σε σάκο 25kg 

  

2380 4,20€/σάκος 9.996,00 € 

    ΦΠΑ 24%     2.399,04 €  

    ΣΥΝΟΛΟ  12.395,04 €  

 





 

 
Ολογράφως: Δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  
 
Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί   για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς 
(παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, μέχρι τις  20/9/2021  και ώρα 12:00 
μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος 
Στέφανος 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του  

Ν.4412/2016)  

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου 

στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας : 

 Έλαβε πλήρη γνώση της 49/2021 μελέτης της Δ/νσης  Περιβάλλοντος η οποία και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 

2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  οικονομικού  φορέα 

3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η 

μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός 

των τελευταίων 3 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 

5) Τεχνική προσφορά 
6) Οικονομική προσφορά  

7)  Πιστοποιητικά ISO 9001 των υπό προμήθεια ειδών, για τα εργοστάσια παραγωγής και της   

προμηθεύτρια εταιρεία καθώς και πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με την 

οδηγία 91/155/EEC).  
8) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δύναται να κατατεθούν μαζί με την προφορά. Σε 

διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα προσκομιστούν με την 
πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις : 

1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νσης 

Περιβάλλοντος  κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κο Ελεκίδη Γεώργιο και κο Παπαδόπουλο Απόστολο  

τηλ : 210 8004830   

2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών 

του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  τηλ 213 2030638  

e-mail: theodosiadou@dionysos.gr  

 

Συνημμένα: 

1. Η υπ αριθ 49/2021 Μελέτη   της Δ/νσης  Περιβάλλοντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

3. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

 
 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Οικονομικών Πόρων  

Ψηφιακών Εφαρμογών 
 &  Προστασίας του Πολίτη 

 
 
 

    Ιωάννης Τσουδερός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  49 / 2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνει η προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για χρήση 

κατά την αποκατάσταση ζημιών (λακκούβες, κλ.π.) σε οδούς του Δήμου που προκύπτουν λόγω διάβρωσης 

από τα καιρικά φαινόμενα ή σκαμμάτων συνεργείων (π.χ. υδραυλικών) του Δήμου, κ.λπ. 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 12.395,04 €. 

 

Η εν λόγω προμήθεια υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

 Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 

36Α’/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» , στην πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86) αποκλειστικά βάσει τιμής, καθώς και  

 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8.6.2006. 
 

Το CPV του υπό προμήθεια υλικού είναι 44113620-7 με τίτλο Άσφαλτος. 

 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 

Το ψυχρό ασφαλτό μιγμα να είναι έτοιμο προς χρήση ψυχρής εφαρμογής (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος), να χρησιμοποιείται για τη γρήγορη και μόνιμη αποκατάσταση μικρών 

φθορών του οδοστρώματος από άσφαλτο ή σκυρόδεμα (τοπικές επισκευές οδοστρωμάτων), όπως 

λακκούβες, τομές κ.λ.π.  

Το χρώμα του να είναι μαύρο και η κατανάλωση του να είναι περίπου 21 kg/m2/cm πάχος στρώσης.  

 

Ειδικότερα: 

 Tο προϊόν πρέπει να είναι συσκευασµένο και να παραδίδεται σε εύχρηστη συσκευασία (πλαστικά 
δοχεία από PP με χειρολαβή ή πλαστικοί σάκοι από HDPE των 25 κιλών), σε ξύλινες παλέτες με φιλμ 

περιτύλιξης παλετών, 

 Η διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη, χωρίς περιορισµούς 
ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασµένος, κλειστός κ.τ.λ.) µε τη σχετική εγγύηση του/των 

προµηθευτή/προμηθευτών, 

 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επανάχρησης του υπολειπόµενου υλικού µετά το άνοιγµα της 

συσκευασίας, σε διάστηµα τουλάχιστον ενός μήνα µετά. Είναι σημαντικό να μην «σφίγγει» το υλικό 

μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, 

 Το προϊόν θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς να 
χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία, 

 Η εφαρμογή του υλικού δεν θα πρέπει να απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητικές, προεπαλείψεις), ενώ το 
υλικό πρέπει να διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και να συνεργάζεται άψογα με 

παλαιά ή νέα άσφαλτο, ακόμα και με τσιμέντο, 

 

 Η εφαρμογή του πρέπει να είναι γρήγορη και εύκολη, χωρίς την απαίτηση ειδικού εξοπλισμού 
(μηχανημάτων) ή ειδικευμένου προσωπικού και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα 





 

(λακκούβα, τομή κ.λ.π.) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα 

ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων, 

 Πρέπει να είναι «παντός καιρού», να εφαρµόζεται δηλαδή µε ευκολία και αποτελεσµατικότητα, κάτω 
από οποιεσδήποτε συνθήκες (βροχόπτωση, λιµνάζοντα νερά, χαµηλές ή υψηλές θερµοκρασίες). Είναι 

σημαντικό να μην χρειάζεται να αφαιρεθεί η υγρασία από την λακκούβα (δηλαδή να μπορεί να 

εφαρμοστεί το υλικό ακόμα και αν η λακκούβα έχει νερό), 

 Πρέπει να είναι ανθεκτικό στο χρόνο και τις καιρικές επιδράσεις (ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, 
παγετός, βροχή ή καύσωνας), με ελαστικότητα που θα διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την 

εφαρμογή του, έτσι ώστε μετά την επισκευή του οδοστρώματος να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω 

θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των οχημάτων ή 

τους πεζούς, 

 Πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία, χωρίς την εμφάνιση ρωγμών λόγω θερμοκρασιακών 
συστολών – διαστολών,  

 Εν γένει συνιστάται η προσοχή στους προμηθευτές που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, ώστε κατά 

την εφαρμογή του προϊόντος να επιτυγχάνεται η βασική του ιδιότητα, δηλαδή, η ευπλαστότητα του 

προϊόντος, αλλά και η μόνιμη αποκατάσταση λάκκων και φθορών των οδοστρωμάτων, που μπορεί να 

λάβει χώρα ανά πασά ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών (εφ’ όσον 

τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται - απεικονίζονται στην συσκευασία του προϊόντος ή στο 

δελτίο δεδομένων ασφαλείας αυτού), 

 Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να προσδιορίζουν ότι αυτό θα είναι από 

λεπτόκοκκο αδρανές (με βάση το πρότυπο ASTM C 136 – 05 και σε άνοιγμα κόσκινου 4.75mm θα 

πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 60% των αδρανών). Η άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί να είναι 

τύπου 50/70 για να επέρχεται σχετικά γρήγορα η σκλήρυνση του ασφαλτοσκυροδέματος μετά την 

εφαρμογή του (προσδιορισμός βαθμού διείσδυσης ασφάλτου από 50 έως 69 mm) και η συνδετικότητα 

του όλου σκυροδέματος να είναι ικανοποιητική, 

 Το ποσοστό ασφάλτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5% κατά βάρος  αδρανών, έτσι ώστε η 
συνδετικότητα του μίγματος να είναι ικανοποιητική, 

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι ακίνδυνο στη χρήση του για την ανθρώπινη υγεία και να μην είναι τοξικό, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων, 

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν θα πρέπει 

να επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. 

 

Η παράδοσή του θα γίνεται με σάκους των 25kg σε σημεία που θα υποδεικνύει ο Δήμος, τμηματικά, 

σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες, με φορτηγό του αναδόχου. 
Θα πρέπει να δηλώνεται η προέλευση και το εργοστάσιο κατασκευής του υλικού. 

Να υπάρχει πιστοποιητικό κατά ισχύον ISO 9001, καθώς και πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού 

(σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC).  

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Είδος Ποσότητα (τμχ) Τιμή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 

Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα σε σάκο 25kg 

  

2380 4,20€/σάκος 9.996,00 € 

    ΦΠΑ 24%     2.399,04 €  

    ΣΥΝΟΛΟ  12.395,04 €  

 

Ολογράφως: Δώδεκα Χιλιάδες Τριακόσια Ενενήντα Πέντε ευρώ και τέσσερα λεπτά, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% 

 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 





 

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, καθώς όλες αποτελούν απαράβατους όρους (άρθρο 91 Ν. 4412/2016). 

 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής και η προμηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά 

ισχύον ISO 9001. 

 

Η παράδοση του ψυχρού ασφαλτομίγματος θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερών μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, με 

ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή, σε χώρο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία. Τον προμηθευτή 

βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 

αντικειμένου. 

 

 

Ο Συντάξας        Θεωρήθηκε 

 

 

Ελεκίδης Γιώργος      Παπαδόπουλος Απόστολος  

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών       Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 
               Προϊστάμενος Δνσης Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΙΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  
 

Είδος Ποσότητα (τμχ) Τιμή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 

Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα σε σάκο 25kg 

  

2380       €/σάκος      € 

    ΦΠΑ 24%     €  

    ΣΥΝΟΛΟ    €  

 
……………………………….. 
(Τόπος – Ημερομηνία) 
 
Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 
 
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.  
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα 
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο 
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις 
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση 
του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, 
αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών 
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής 
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την 
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από 
τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των 
προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς 
και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), 
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία 
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, 
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 
 
 
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις.  
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, 
έκδοσης τελευταίου 3μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας 
εγκατάστασής του.  
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου 
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να δηλώνεται ότι, 
μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής από την  Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 
5) 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). 
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