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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αριθ.20/2020   

υνεδρίαςησ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ 
         

ΘΕΜΑ : «Ζγκριςη όρων δημοπράτηςησ, τεχνικϊν προδιαγραφϊν και επιλογή 
κριτηρίου ανάθεςησ για την διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την 
υπηρεςία με τίτλο : ΜΙΘΩΘ  ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ – ΟΧΘΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΘ 
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, προχπολογιςμοφ 7.985,60 €, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α.». 
 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 392/2020 

 
         τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 01-06-2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ (με 
τηλεδιάςκεψη) ςφμφωνα με τθν υπϋαρικμ.πρωτ.27345/2663/28-05-2020 
πρόςκλθςθ του Πρόεδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτου Γεωργίου 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα λθφκζντα μζτρα για τθν αποφυγι τθσ διάδοςθσ του 
Κορονοϊοφ (covid -19), ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των διατάξεων τθσ παρ.1 του 
άρκρου 10 τθσ ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεφχοσ A’) κακϊσ και τθσ υπϋαρικμ. 
18318/13-3-2020 εγκφκλιου του υπ. Εςωτερικϊν (άρκρο 67, παρ.5.1 και 167, παρ.1,2 
του Ν.3852/2010) με τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και τθ διαδικαςία που 
περιγράφονται ςτθν παραπάνω ζγγραφθ πρόςκλθςθ του. 
        Ο Πρόεδροσ τθσ Ο.Ε. κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ διαπίςτωςε ότι υπάρχει θ εκ του 
νόμου απαιτοφμενθ ςυμμετοχι των 2/3 των Δθμοτικϊν υμβοφλων για τθ λιψθ 
απόφαςθσ με τθλεδιάςκεψθ (Άρκρο 184 παρ. 1 του 4683/2019) διότι ςε ςφνολο (9) 
τακτικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ διλωςαν παρόντα ςτθν τθλεδιάςκεψθ 
(9) μζλθ, ιτοι:  
 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ      
2. Ακονίδου Ελζνθ 
3. ιορόκασ Νικόλαοσ 
4. Βάββασ Φϊτιοσ 
5. Λυκογιϊργοσ Ιωάννθσ 
6. Μάντηιοσ τζφανοσ      
7. Κοςμάσ Βαςίλειοσ 
8. Γιωτίτςασ Θωμάσ 
9. Νάςτοσ Δθμιτριοσ  
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    τθ ςυνεδρίαςθ με τθλεδιάςκεψθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθν τιρθςθ των 
πρακτικϊν ανζλαβε ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ καμνζλοσ. 
  Επίςθσ ςτθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν και οι κ.κ. Ευάγγελοσ Πιχασ 
Αντιδιμαρχοσ, Λϊλθσ Γεϊργιοσ Αντιδιμαρχοσ, Σςίμαρθσ Ιωάννθσ Δθμοτικόσ 
φμβουλοσ, Γκίηασ πυρίδων Δθμοτικόσ φμβουλοσ, Νάτςθσ Λάηαροσ Δθμοτικόσ 
φμβουλοσ, και θ κ. Ζζκα Κωνςταντίνα Πρόεδροσ του υλλόγου Εργαηομζνων ΟΣΑ 
Ν.Ιωαννίνων. 
     Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ, 
ειςθγοφμενοσ το ανωτζρω κζμα εκτόσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ του οποίου θ 
ςυηιτθςθ αποφαςίςτθκε κατά πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων μελϊν (οι 
Δθμοτικοί φμβουλοι κ.κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ και Νάςτοσ Δθμιτριοσ πρότειναν τθν 
αναβολι του κζματοσ προκειμζνου να ενθμερωκοφν), ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ 
θλεκτρονικά (με e-mail) γραπτι ειςιγθςθ του αναπλθρωτι Διευκυντι τθσ 
Οικονομικισ Τπθρεςίασ κ. ωτιρθ πυριδάκθ, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

Κφριοι φμβουλοι, παρακαλϊ όπωσ εγκρίνετε τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 
τιμισ που αφορά τθν υπθρεςία με τίτλο : ΜΙΘΩΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ – ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, προχπολογιςμοφ 7.985,60 €, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ. 
 Οι Δθμοτικοί φμβουλοι κ.κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ και Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
απείχαν από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ. 
 Η Οικονομικι Επιτροπι επί των ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ :  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Σθν παρ.1 του άρκρου 10 τθσ ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεφχοσ A’). 
6. Σθν υπ’ αρικμ. 18318/13-3-2020 εγκφκλιο του Τπ. Εςωτερικϊν. 
7. Σο άρκρο 67, παρ.5.1 και 167, παρ.1,2 του Ν.3852/2010. 
8. Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2020. 
9.Σθν γραπτι ειςιγθςθ του αναπλθρωτι Διευκυντι τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ κ. 
ωτιρθ πυριδάκθ. 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν 
διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ που αφορά τθν 
υπθρεςία με τίτλο : ΜΙΘΩΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ – ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ 
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, προχπολογιςμοφ 7.985,60 €, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α., οι οποίοι αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

 
--- 

Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 
λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 
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Θ  παροφςα απόφαςη  ζλαβε αφξοντα  αριθμό 392/2020. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουθοφν  υπογραφζσ) 

 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τησ  Οικονομικήσ  Επιτροπήσ 
 
           Γεϊργιοσ Αρλζτοσ 
       Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  

ΑΡΟΘΗΚΗΣ 

 

Ιωάννινα : .. / 06 / 2020 

Αρικμ. Ρρωτ.:  

ΔΙΑΚΗΥΞΗ   

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                                              
ΑΡΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: 

Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 

άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ  για τθν υπθρεςία με τίτλο : 

ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΕΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, 

προχπολογιςμοφ 7.985,60 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                                        

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ :  

1. Του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

2.Του Ν.4555/18 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ-Εμβάκυνςθ τθσ 

Δθμοκρατίασ –Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ-Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των 

Ο.Τ.Α » * Ρρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι+ 

3. Του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

4. Του Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-

03-1999), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

5. Του Ν.2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φ.Ρ.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο Γ.Ε.Μ.Θ. & εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

7. Του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

ΑΔΑ: ΩΣΦ8ΩΕΩ-Γ48



2 
 
 

8. Του Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

9. Του άρκρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

10. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

11. Του Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει.  

12. Του Ρ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/ Α) 

13.Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ειδικότερα τθσ  

παρ 9εδ.β  του άρκρου 209.  

14. Του άρκρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

15.Τθν αρικμ. 158/16 Απόφαςθ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016) :Ζγκριςθ  «Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ » (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Αϋ147) για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν  

16. Τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΘΣΥ (Απόφαςθ 161/2016) «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρκρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16.  

17. Το πρωτογενζσ αίτθμα, το οποίο ζχει καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

Συμβάςεων με ΑΔΑΜ 20REQ006766187 2020-05-26 (ζγκριςθ ΑΔΑΜ : 20REQ006794756 2020-06-01 και 

CPV 43310000-9 - 34134200-7 

18.Το με αρικμ. πρωτ.: 26967/1953-27-05-2020 Τεκμθριωμζνο Αίτθμα του Διατάκτθ.  

19.Τθν με α/α 653/2020 Aπόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ ΩΕ7ΛΩΕΩ-ΔΩ3), με τθν οποία εγκρίκθκε 

το πρωτογενζσ αίτθμα 

20. Τθ με αρικμό …………/2020 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα ‘Ζγκριςθ όρων δθμοπράτθςθσ, 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και επιλογι κριτθρίου ανάκεςθσ για τθν διενζργεια του Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 

με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΘ  ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ – ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΕΙΣΥΛΛΟΓΘ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»    

21. Τθν ανάγκθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω γενικισ υπθρεςία. 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
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ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνιςμό , με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν 

υπθρεςία με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΕΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» ζτουσ 2020 και διάρκειασ ζξι (06) μθνϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε. Ιωαννίνων, του Διμου 

Ιωαννιτϊν, προχπολογιςμοφ 7.985,60 ευρϊ  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και κα βαρφνει τουσ 

Κωδικοφσ Αρικμοφσ Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 20.6233.001 (3.000,00 €) & 20.6234.001 (5.000,00 €) του τρζχοντοσ 

Ρροχπολογιςμοφ του Διμου. 

Ρροςφορζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο των προσ εκτζλεςθ υπθρεςιϊν (όπωσ περιγράφονται 

κατωτζρω) με βάςθ τουσ Ρίνακεσ του Ραραρτιματοσ Βϋ.  

 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

 
 

CPV 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΡΑΝΗ 

1 
ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΩΤΘ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
(ΤΥΡΟΥ JCB) , ΙΣΧΥΟΣ  80 HP 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

     ΩΕΣ 

 
 
43310000-9 

 
 

69 35,00  2.415,00  

2 

ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΘΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ 
ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟΥ  
  ,  ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΤΙΟΥ 12 t 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

    ΩΕΣ 

 
 
34134200-7 115 35,00  4.025,00  

       ΣΥΝΟΛΟ  
 

  6.440,00        

 Φ.Ρ.Α. 24%  
 

  1.545,60        

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

  7.985,60        

 

Θ δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ . 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διμου, τθν ……………. και ϊρα 09:30 - 

10:00 π.μ. (καταλθκτικι ϊρα κατάκεςθσ προςφοράσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ) ςτθν ιςόγεια αίκουςα 

ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ιωαννιτϊν, ςτο κτίριο του Κεντρικοφ Δθμαρχείου, 

επί τθσ Ρλ. Α. Ραπανδρζου 5, ςτα Ιωάννινα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ενϊπιον τθσ επιτροπισ ι να αποςτείλουν τισ ζγγραφεσ 

προςφορζσ τουσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο πρωτόκολλο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν του Διμου, οδόσ  Καπλάνθ 9 Ιωάννινα τ.κ 45444, το αργότερο μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ 

θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι τθν ……………. και ϊρα 14:30 μ.μ. . Ρροςφορά που 
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κατατίκεται ςτο πρωτόκολλο μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία/ϊρα είναι εκπρόκεςμθ, κρίνεται απαράδεκτθ 

και επιςτρζφεται χωρίσ να αποςφραγιςτεί.  

Ρροςφορζσ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ι ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτο Διμο 

Ιωαννιτϊν επιςτρζφονται και αυτζσ ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 

παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΟΙ  ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΟΙ  ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ – ΜΕΛΕΤΘ - ΤΕΧΝ. 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ «Β’» 

3 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΡΑΑΤΘΜΑ «Γ’» 

4. ΕΝΤΥΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΡΟΣΦΟΩΝ  ΡΑΑΤΘΜΑ «Δϋ» 

5. ΕΝΤΥΡΟ  ΤΕΥΔ ΡΑΑΤΘΜΑ «Ε» 

 

Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 

μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων και πρόςκετων πλθροφοριϊν 

υποψιφιων ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, όςον αφορά ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

παρζχονται εγγράφωσ από τθν Υπθρεςία μασ το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία  που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ 

των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ 

υπαναχϊρθςθσ τθσ από τθν εν λόγω προμικεια ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ 

καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ.  

Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των Ρροςφορϊν από τουσ 

Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε 

φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ.  

Θ παροφςα Διακιρυξθ  

I) Θα αναρτθκεί:  

- ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου  Ιωαννιτϊν, www. ioannina.gr 

- ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων ( ΚΗΜΔΗΣ) τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι.  

- ςτον Ιςτότοπο του προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. (περίλθψθ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ) 

II) Θα δθμοςιευκεί  

-  ςε μία τοπικι εφθμερίδα (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) 

Θ διάκεςθ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ γίνεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι. Οι παραλιπτεσ τθσ 

Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον διαπιςτϊςουν 

οποιαδιποτε παράλθψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ  Διμο και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. 
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Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του 

παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Για κάκε πλθροφορία τεχνικοφ περιεχομζνου επί τθσ Μελζτθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

απευκφνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο Διμο Ιωαννιτϊν, και ςυγκεκριμζνα ςτθ Διεφκυνςθ 

Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου- Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ με ζδρα 

Κατςικά, Τθλ.: 26513 61807(πλθροφ. Κων/νοσ Μπαλαμάτςιασ) και διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν/ Τμιμα Ρρομθκειϊν, Καπλάνθ 7 (3οσ 

όροφοσ) ςτο τθλ. 26513 61385 (Απόςτολοσ Γκοφνθσ) . 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ  ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικόσ 

ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ 

 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 

προςφορά βάςει τιμισ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ……………………… 

 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Ιςόγεια αίκουςα ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου του Διμου Ιωαννιτϊν, ςτο κτίριο του 

Κεντρικοφ Δθμαρχείου, επί τθσ Ρλ. Α. Ραπανδρζου 5, 

ςτα Ιωάννινα. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Υπθρεςία 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ 7.985,60 € 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 120 θμζρεσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΗΣΗΣ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ  Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ 

 

ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

Εντόσ ζξι (06) μθνϊν. Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία 

ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 

 

ΚΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,07% υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων (επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% & επ’ 

αυτοφ 20% ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α.) 

0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ 

Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ οποία υπολογίηεται 

επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. (επιβαρφνεται με 

χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20%) 

 

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ 

φόροσ ειςοδιματοσ επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ 

αξίασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ «Αϋ»  

                     ΓΕΝIΚΟI ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                   

ΑΘΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν :  

(α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 

υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι διμερείσ 

ςχετικζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ.  

(β) ενϊςεισ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον δραςτθριοποιοφνται 

επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  

(γ) ςυνεταιριςμοί, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  

(δ) κοινοπραξίεσ προςφερόντων, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ 

παροφςθσ  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλουν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί 

ςε αυτι ο διαγωνιςμόσ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ.  

ΑΘΟ 2ο  : ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, ζγγραφθ 

προςφορά μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο πρωτόκολλο του Διμου, το αργότερο μζχρι και τθν 

προθγοφμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ δθλαδι τθν ……………. και ϊρα 14:30 μ.μ. ι να τθν 

κατακζςουν  ενϊπιον τθσ επιτροπισ τθν …………………. και ϊρα 09:30 - 10:00 π.μ. (καταλθκτικι ϊρα 

κατάκεςθσ προςφοράσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ) ςτθν ιςόγεια αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου του Διμου Ιωαννιτϊν, ςτο κτίριο του Κεντρικοφ Δθμαρχείου, επί τθσ Ρλ. Α. Ραπανδρζου 5, 

ςτα Ιωάννινα 

Δε λαμβάνονται υπ' όψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε 

ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτο  Διμο  ζγκαιρα. Οι προςφορζσ αυτζσ κα επιςτρζφονται 

ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.  

ΑΘΟ 3ο  : ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία 

που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια.  

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει κατά τθν κατάκεςι του να ςυνοδεφεται από αίτθςθ ςυμμετοχισ 

ςτο διαγωνιςμό, ςτθν οποία ο προςφζρων αναφζρει τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Σε 

περίπτωςθ που κατά τα ςτάδια διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτακεί 

εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του, θ ανωτζρω αίτθςθ κα πρζπει να αναφζρει και τα ςτοιχεία αυτοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τελευταία περίπτωςθ, ο εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ οφείλει κατά 
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το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ που κα παρευρεκεί να κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν επιτροπι παραςτατικό 

εκπροςϊπθςθσ.  

Αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν γίνονται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Σε 

περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 

γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, ο 

προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Θ 

Υπθρεςία δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν 

χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 

εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 

όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν 

φορζων αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του Ρ.Δ. 28/2015.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 

οποία φζρει υπογραφι  μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε 

άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν 

ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια  ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 

κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 

μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 

Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 

αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 

αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 

επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ  του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 

ζγγραφο με τθν ςφραγίδα “Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 

πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 

Δικθγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 

κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.». 
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Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτov  oπoίo 

κα αναγράφονται ευκρινϊσ:                         

α. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ 

Β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

γ. Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Δ Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 

ε. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

                                      

  Εντόσ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ :  

α. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίοσ 

περιζχει τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ παραρτιματοσ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (αρ.93 

του Ν.4412/16).  

β. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», ο οποίοσ περιζχει τα 

ζγγραφα και ςτοιχεία που αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 5 του παρόντοσ παραρτιματοσ (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

γ. Χωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», ο οποίοσ 

περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 6 του 

παρόντοσ παραρτιματοσ (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτζρω χωριςτοί φάκελοι φζρουν εξωτερικά τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

ΑΘΟ 4ο   : ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνιςμό αποκλείονται:  

1. Πςοι υπάγονται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνιςμό υποψιφιοι, όταν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ  

καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  
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γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Α' 166),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ  ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ  

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : 

αα) Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

(IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ) Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

δδ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 

φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι:  

α) Γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 

του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ 
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ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Θ παροφςα 

παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 

κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ 

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.   

3. Επίςθσ αποκλείονται: 

 α) Υποψιφιοι που ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψιφιοι που τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχουν 

υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 

διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,  

γ) Υποψιφιοι που ςυνιψαν ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

δ) Υποψιφιοι που ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

ε) Υποψιφιοι που ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 

των κριτθρίων επιλογισ, ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςουν τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν.4412/16, 

 ςτ) Υποψιφιοι που επιχειροφν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να τουσ αποφζρουν 

ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχουν εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
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η) Υποψιφιοι που ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 

ακεραιότθτα τουσ.  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν 

οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε 

πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των ανωτζρω παραγράφων. 

ΑΘΟ 5ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ 

τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το Τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρκρου 

79 παρ 4 του Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-2016), που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 

(Ραράρτθμα Εϋ). και ςυμπλθρϊνεται, (ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ : ΜΕΟΣ ΙΙ Ρλθροφορίεσ  ςχετικά με τον οικονομικό 

φορζα ΕΝΟΤΘΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ1 , ΜΕΟΣ ΙΙΙ Λόγοι αποκλειςμοφ ΕΝΟΤΘΤΕΣ Α,Β,Γ , ΜΕΟΣ IV Κριτιρια 

επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ κα ςυμπλθρϊςει μόνο τθν ENOTHTA α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα 

κριτιρια επιλογισ, ΜΕΟΣ VI Τελικζσ δθλϊςεισ))  ϊςτε να δθλϊνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ  οι 

ςχετικζσ  πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθ διακιρυξθ και τα ςχετικά πεδία του. Το ανωτζρω 

Τυποποιθμζνο ζντυπο Υπεφκυνθσ  Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται2 και υποβάλλεται3 από τουσ  

υποψιφιουσ  αφοφ ςυμπλθρωκεί        

                                                           
1  Ρλθροφορίεσ ςχετικζσ με υπεργολάβουσ  
2
(Συχνζσ  Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αρικμ. 38 ) Σε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ζχουν 

υποχρζωςθ υπογραφισ του ΤΕΥΔ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για 
κάκε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 
3
Κατευκυντιρια Οδθγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ προσ 

οικονομικοφσ φορείσ  
1) Στισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ςφναψθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ ποικίλλουν 
από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα (ι ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια 
επιλογισ).  
2) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα ΤΕΥΔ.  
3) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων άλλων 
οικονομικϊν φορζων , οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΤΕΥΔ (Μζροσ II Γ) διαςφαλίηοντασ ότι θ ανακζτουςα αρχι κα 
λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαηί με χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β 
του Μζρουσ ΙΙ για κάκε ζναν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Επίςθσ κα πρζπει 
να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον 
είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για κακζνα 
από αυτοφσ.  
4) Πταν ςε μια διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ πρζπει 
να κατατίκεται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ , χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ 
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V.  
5)Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τμιμα(τα) 
τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του Μζρουσ III του ΤΕΥΔ για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ15 . 
Επίςθσ, εφόςον ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του(σ) κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι 
ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για κακζνα από τουσ υπεργολάβουσ . Εφόςον το 
(τα) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκοφν με τθ μορφι υπεργολαβίασ δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ να αποφαςίςει και 
επομζνωσ να ορίςει ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτθν προκιρυξθ και ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ εάν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
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Σθμείωςθ (1):Υποχρζωςθ υπογραφισ του ΤΕΥΔ  

Κατά τθν υποβολι του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατι με  μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 

οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτόν και ότι ο οικονομικόσ φορζασ  δεν βρίςκεται ςτισ καταςτάςεισ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ  

 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 

το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 

πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.4 

Σθμείωςθ (2):Χρόνοσ υπογραφισ του ΤΕΥΔ  

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν «θ αιτιςεων ςυμμετοχισ»5 

ΑΘΟ 6ο  : ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Στο φάκελο τθσ Τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 

τεκμθριϊνουν επί ποινι αποκλειςμοφ, τθ ςυμφωνία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντα με τα όςα 

αναφζρονται και απαιτοφνται ςτο Ραραρτιματοσ Β' τθσ παροφςασ. (Μελζτθ υπθρεςίασ) 

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoκετθκoφv ςτο κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηεται χωριςτά και ακoλoυκoφv το κυρίωσ φάκελο 

με τισ ίδιεσ ενδείξεισ.  

Στα περιεχόμενα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται 

οικονομικά ςτοιχεία.  

Ο ανάδοχοσ μαηί με τθν προςφορά  υποχρεοφται  επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβάλει  και   

υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86,   ςτθν οποία κα δθλϊνονται  αναλυτικά  τα 

μθχανιματα και οχιματα  που κα χρθςιμοποιθκοφν , κακϊσ και  τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα  των 

οχθμάτων , μθχανθμάτων ζργων και χειριςτϊν  (άδειεσ κυκλοφορίασ, αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, τζλθ 

κυκλοφορίασ, ζγγραφα τεχνικοφ ελζγχου κτλ.  

ΑΘΟ 7ο  : ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ με ςυμπλιρωςθ  από  τουσ ςυμμετζχοντεσ 

των εντφπων των οικονομικϊν προςφορϊν που επιςυνάπτονται  ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ         

                                                                                                                                                                                                 
των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ III πρζπει ι δεν πρζπει να παρζχονται για υπεργολάβουσ ςτισ ικανότθτεσ των 
οποίων δεν βαςίηεται ο οικονομικόσ φορζασ. 
4
 Άρκρο 79Α όπωσ προςτζκθκε ςτον Ν.4412/16 με τθν παρ 13 του άρκρου 107 Ν.4497/17    

5
 Μετά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 79Α προςτίκεται παράγραφοσ 4,με τθν παρ 6 άρκρου 43 Ν.4605/19 και θ φράςθ «θ 

αιτιςεων ςυμμετοχισ» προςτζκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 56 Ν.4609/19. 
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Θ τιμι τθσ προσ εκτζλεςθ υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (νόμιμεσ κρατιςεισ και ειςφορζσ υπζρ 

τρίτων και λοιπζσ ςχετικζσ δαπάνεσ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Στο φάκελο τθσ Οικονομικισ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ μόνο τα οικονομικά 

ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

μετά από πρoθγoφμεvθ  γνωμοδότθςι τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. 

Σε περιπτϊςεισ προϊόντων – υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία κζςθ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ».  

Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», κεωρείται 

αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ζχουν προςφερκεί δωρεάν.  

Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται το διάςτθμα 120 θμερϊν  από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ τθσ ςτο παρόντα διαγωνιςμό. «Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και 

δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, 

εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ 

είτε όχι.»6  

 Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Θ οικονομικι επιτροπι  διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για 

τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν (ιδίωσ όταν αυτζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ για το 

αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ), οι δε πάροχοι τθσ υπθρεςίασ υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και 

να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο αρ.88 

του ν.4412/16.  

ΑΘΟ 8ο  : ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Θ αποςφράγιςθ των πρoςφoρϊv γίνεται δθμόςια, από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι), παρουςία των 

προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από 

αυτοφσ .  

2.Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των πρoςφoρϊv τθν θμερoμθvία και 

ϊρα που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

                                                           
6
 Ρροςκ. εδαφίου ςτο τζλοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 97 με τθν παρ. 3 του άρκρου 33 Ν.4608/19  
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3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τισ ενδείξεισ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ", "Τεχνικι Ρροςφορά" και 

"Οικονομικι Ρροςφορά".  

Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και μονογράφονται τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ.  

Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

ςτθ διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δε γίνουν αποδεκτά, δεν 

αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.  

Για τισ προςφορζσ, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζγιναν αποδεκτά, αποςφραγίηονται οι 

φάκελοι των τεχνικϊν πρoςφoρϊv, μovoγράφovται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά ανά φφλλο (εκτόσ από τα 

prospectus).  

Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ.  

Οι φάκελοι των oικovoμικϊv πρoςφoρϊv αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν.  

Οι φάκελοι των oικovoμικϊv πρoςφoρϊv, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν 

αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, δεν απoςφραγίηovται, αλλά 

επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι 

εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί 

παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο μζςο. 

Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν 

γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό α) όςων υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ 

και των υποβλθκζντων αυτϊν δικαιολογθτικϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, β) των ςτοιχείων 

τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, γ) των οικονομικϊν προςφορϊν και τα 

αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν. 

Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον πάροχο με τθ χαμθλότερθ τιμι εκ των παρόχων των οποίων οι 

προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 

επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ 

κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν 

φορζων (άρκρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μία (1) απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ( 

τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ).  
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Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του τμιματοσ προμθκειϊν, κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ ανάδειξθσ 

προςωρινοφ αναδόχου, «μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν»7, ςε κάκε προςφζροντα με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 127 του Ν.4412/16, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ οποίασ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςι τθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

ΑΘΟ 9Ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ 

Μετά τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου, με τθν ανωτζρω απόφαςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι του 

κοινοποιεί ζγγραφθ πρόςκλθςθ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα(10) θμερϊν8, από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν,  τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογθτικά9 όπωσ αυτά 

προβλζπονται ςτο άρκρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ  πριν από τθν υποβολι του10 , 

από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για 

κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 ιτοι :  

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ 

δόλιασ χρεοκοπίασ. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι 

ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

αα) Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

(IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ) Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

                                                           
7
 Ρροςτζκθκε θ φράςθ μζςα ςε « » με τθν παρ. 4α του άρκρου 33 Ν.4608/19 

8
 Θ προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10)  από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (άρκρο 103 § 1 όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν παρ 12α του άρκρου 43 Ν.4605/19) . 
9 Ρρωτότυπα θ αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 Ν.4250/14.Ειδικά  τα αποδεικτικά 
τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά με απλι φωτοτυπία εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια τουσ  
10

 Ραρ 7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  
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δδ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

(2) Ριςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ  πριν από τθν υποβολι του11, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, ειδικισ 

εκκακάριςθσ θ δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι θ από δικαςτιριο θ δεν ζχουν 

υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ θ δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ 

δραςτθριότθτεσ θ δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 

διαδικαςία , προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου  

(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά 

τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά αυτά πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ ,άλλωσ ,ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ,να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ  πριν από τθν 

υποβολι τουσ12 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου που ζχει εκδοκεί  ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ μζρεσ πριν 

από τθν υποβολι του13, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, και αφετζρου ότι 

εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ. 

(5) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 

Σχζςεων, που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ  πριν από τθν υποβολι του 14από το οποίο να προκφπτουν 

οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 

δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ.» . 

Μζχρι τθ πλιρθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ  μπορεί να 

αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ15 του οικονομικοφ φορζα, θ οποία ζχει ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ. 

                                                           
11

 Ραρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  
12

 Ραρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  
13

 Ραρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  
14

 Ραρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  

15 Με τθν παρ. 46 α’ του αρκ. 43 Ν. 4605/19, ςτο άρκρο 376 Ν. 4412/16 προςτίκεται παρ. 17 ωσ εξισ: «17. Μζχρι να 

καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 80, αυτό 

αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ 

ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ». 
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(6)  Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που ζχει εκδοκεί  ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ μζρεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ,16 ωσ ακολοφκωσ : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

 Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία  ϋκακϊσ   και τισ 

μεταβολζσ του. 

(7) Τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  

      α. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ φυςικϊν προςϊπων : 

 Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, απαιτείται 

ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ 

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα  νομικϊν προςϊπων ωσ ακολοφκωσ : 

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ Ρεριοριςμζνθσ 

Ευκφνθσ (ΕΡΕ) : 

α) Το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο ιςχφον 

καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ,  

β) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτει θ 

αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο 

και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα αντίςτοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ  θ Ι.Κ.Ε)       

α) Το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και το τελευταίο 

ςε ιςχφ καταςτατικό τθσ εταιρείασ. 

β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

Ραραςτατικά  εκπροςϊπθςθσ νομικϊν  προςϊπων  ωσ ακολοφκωσ : 

 Ρρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.), απόφαςθ των 

διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ φυςικοφ προςϊπου 

ι οργάνου, κάκε προςφζροντοσ για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό, για τον οριςμό 

του νομίμου εκπροςϊπου κακϊσ και του τυχόν αντικλιτου του ςτο διαγωνιςμό (εκτόσ εάν θ 

εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του υπογράφοντοσ απορρζει από το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που 

ζχει δθμοςιευκεί κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ).  

 Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ 

κοινοπραξίασ.  

                                                           
16

 Ραρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 80Ν.4412/16  
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 Σε  περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι 

απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. θ Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΡΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά . 

Σθμειϊνεται ειδικά ότι: 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι 

πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να 

αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ 

βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου 

ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα 

δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν 

ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

Τα αλλοδαπά ζγγραφα που κα υποβλθκοφν πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφονται με επικυρωμζνθ 

μετάφραςθ17   

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ,  

(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΡΟΣΦΟΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν18, από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν 

παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 

προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, 

ςφμφωνα με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου  

και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. 

                                                           
17

 Ραρ 7αβ άρκρου 43 Ν.4605/19 

18
 Θ προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10)  

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (άρκρο 103 § 1 όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ 12α του άρκρου 43 Ν.4605/19) . 
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ματαιϊνεται. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 

πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ 

αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν 

οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 

απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα 

απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται 

θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74  θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα 

που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των 

ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται 

υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( επιτροπι αξιολόγθςθσ ) ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 

δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ 2 του άρκρου 103 Ν.4412/16  και τθ διαβίβαςθ του 

φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ19 για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ 

ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ 3, 4 ι 5 του άρκρου 103 Ν.4412/16  είτε κατακφρωςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν 

απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105. Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ 

διατάξεισ Ν. 4412/16 . 

 

ΑΘΟ 10ο  : ΚΙΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρεσ τισ ποςότθτεσ ι για μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ ποςότθτεσ 

από τισ αναγραφόμενεσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

2. Σφμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

ΑΘΟ 10Α : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  – ΡΑΑΒΟΛΟ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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 Οικονομικισ Επιτροπισ ςτο Διμο,θ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτο Ν.Ρ.Δ.Δ  
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Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ θ παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 

είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα θ από τθν ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ θ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςµία που εκτείνεται µζχρι το ιµιςυ του χρονικοφ διαςτιµατοσ από τθ 

δθµοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ θ τθν αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, µζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ 

αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν». 

 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα µε τα 

οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ 

οποία µπορεί να γίνει και µε θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα µε το άρκρο 376 παράγραφοσ 11. Στθν 

περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 

περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των 

ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, µε τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 

καταβολι παράβολου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου µε το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθµόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται µε πράξθ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι µμερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 

όργανο.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι 

τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα 

ςτο π.δ. 18/1989  

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων 

βοθκθμάτων του παρόντοσ.  

Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι 

διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.  

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).»  

 

ΑΘΟ 11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 

εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο.  

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, προςκαλεί τον ανάδοχο 

να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να 

υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ  από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, 

προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
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Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 

υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι. Αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

ΑΘΟ 12ο  : ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (06) μινεσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του 

υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. (παρ. 7 άρκρο 38 του Ν. 

4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ 

(ΦΕΚ 1781 Βϋ/23.05.2017).  

ΑΘΟ 13ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, β) οι όροι τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 

Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 

υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν , 

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ, 

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.  

ΑΘΟ 14ο  : ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει, μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν από τθν Επιτροπι παραλαβισ τθσ Υπθρεςίασ, που εκτελεί 

τθν προμικεια. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου είναι: 

α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ Υπθρεςίασ. 

β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υπθρεςιϊν. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 
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Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014 

«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο 

λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων), θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί 

του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται 

κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201620 

γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν )  θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ.21.Επί  

τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ . 

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι  και αποδίδεται από τον Ρρομθκευτι. 

ΑΘΟ 15ο : ΚΗΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16 (ιτοι εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει 

να  υπογράψει ςφμβαςθ ,μζςα ςτθ προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ ) 

β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 

υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 

γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

παρατάςεων 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 

του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

                                                           
20

 Ο σπόνορ, ηπόπορ και η διαδικαζία κπάηηζηρ ηων ωρ άνω σπημαηικών ποζών, καθώρ και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα για ηην εθαπμογή ηηρ ωρ άνω κπάηηζηρ  εξαπηάηαι από ηην έκδοζη ηηρ κοινήρ απόθαζηρ ηος 
Τποςπγού Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ και Σοςπιζμού και Οικονομικών ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 36 ηος ν. 
4412/2016 
21

 Από 22-3-2017 βάςει τθσ ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργϊν Οικονομικϊν –Δικαιοςφνθσ ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, (ιτοι του Δθμοτικοφ Συμβουλίου) φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι 

εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δθμοτικό ςυμβοφλιο  μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 

αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 17ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά   « ι χρθματοδοτικά»  «ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν 

ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)»  που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 

ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 

παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 

λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 

οικονομικό φορζα. Σε περίπτωςθ προςφορϊν ενϊςεων αναδόχων ι κοινοπραξιϊν, οι εγγυιςεισ 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ 

κοινοπραξίασ. Το ποςό των εγγυιςεων κα δίνεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ (€). 

Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ : 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, o προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει πριν ι κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι που κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) 

επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α. (άρκρο 72 του Ν.4412/16), και κα ιςχφει για 

χρονικό διάςτθμα ίςο με το ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του Ν.4412/16, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ΑΔΑ: ΩΣΦ8ΩΕΩ-Γ48



24 
 
 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ εκτόσ 

Φ.Ρ.Α.. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Θ ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν οριςτικι ποιοτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, 

τθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ 

των ςυμβαλλομζνων. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

Θ εγγφθςθ πρζπει να προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ, το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγφθςθσ υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Γϋ. 

ΑΘΟ 18ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ22  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ κατϋ εφαρμογι των 

άρκρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 

αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου, εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. 

Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν 

κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι 

από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 

προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.». 

ΑΘΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Θ  παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα προκφψει 

μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι θ γενικά τισ 

ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό  αρμόδια δικαςτιρια. Είναι 

αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν 

κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

ΑΘΟ 20ο  : ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε 

δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ.  

                                                           
22

 Άρκρο 205 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ 23 άρκρου 43 Ν.4605/19 
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2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε οποιοδιποτε 

τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου  

3. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 

επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του Διμου  

4. Για όλα τα είδθ δεν απαιτοφνται δείγματα, εκτόσ εάν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ θ επιτροπι 

διενζργειασ ηθτιςει από τισ εταιρείεσ τθν κατάκεςθ δείγματοσ των προςφερομζνων ειδϊν, όπου αυτι 

κρίνει, για τθν πιςτότερθ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ και καταλλθλότθτασ τουσ. Θ κατάκεςθ δείγματοσ (εισ 

διπλοφν) κα ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν αρμόδια επιτροπι. Στθν περίπτωςθ που θ επιτροπι κρίνει, με 

αιτιολογθμζνεσ αποδείξεισ, ότι το δείγμα που κατατζκθκε από τθν εταιρεία δεν πλθροί όλουσ του 

τεχνικοφσ όρουσ, τότε θ επιτροπι κα απορρίπτει το ςυγκεκριμζνο είδοσ και κα αξιολογεί τθν αμζςωσ 

καλφτερθ τεχνικι προςφορά. 

Για ό, τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν 4412/16, όπωσ 

ιςχφουν κάκε φορά.  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

    

                         

Φϊτιοσ Βάββασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΣΦ8ΩΕΩ-Γ48



26 
 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ «Βϋ» 

ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΟΙ  ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝ. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

ΑΘΟ 1ο : ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 120 θμερϊν, που 

υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο 

που αποδζχκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για 

παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α ' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 72 

του Ν.4412/16, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των 

προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

3. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ ' ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, ιτοι 120 μζρεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι 

κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 

οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 

τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 

προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 

προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 97 του Ν.4412/16 

ΑΘΟ 2Ο  : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ   ΔΑΡΑΝΗ  -                                         

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ υπθρεςία με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΕΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακορίηονται 

ςτθν από 22/05/2020 μελζτθ με αρ. 53 του αποκεντρωμζνου Τμιματοσ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 

Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου του Διμου Ιωαννιτϊν (ζδρα Κατςικά)  που αποτελεί αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ζχει ωσ εξισ:  
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ΜΕΛΕΤΗ     

 

 

«ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ –ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ 

ΟΓΚΩΔΩΝ   ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ » 

 

 

Α. ΜΕΛΕΤΗΣ: 53 

 

 

 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.985,60 € 

 

Κ.Α.: 02.20.6233.001 

Κ.Α.: 02.20.6234.001 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

 Θ  παροφςα  µελζτθ   ςυντάχκθκε  προκειμζνου   να   καλυφκεί   θ  ανάγκθ   του   ∆ιµου 

Ιωαννιτϊν  να ανταπεξζλκει ςτισ άμεςεσ και αυξθμζνεσ ανάγκεσ για τον κακαριςμό διαφόρων 

ςθμείων από ογκϊδθ αντικείμενα . 

Ζχοντασ υπόψθ : Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» και τισ 

διατάξεισ του Ν.3852/2010  ( ΦΕΚ 87/Αϋ/2010) Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ , ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία μασ θ παροφςα 

μελζτθ που αφορά τθν υλοποίθςθ μεικτισ δθμόςιασ ςφμβαςθσ  και κφριο αντικείμενο τθν μίςκωςθ για 

εργαςία  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρικμ. 4 του ν. 4412/2016. 

Αναλυτικά αναφζρεται ςτθν μίςκωςθ ςυγκεκριμζνων μθχανθμάτων για τθν περιςυλλογι και 

απομάκρυνςθ , ογκωδϊν αντικειμζνων από ςθμεία που κα υποδειχκοφν από τθν αρμόδια Υπθρεςία  του 

Διμου Ιωαννιτϊν εντόσ των ορίων    τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ  Ιωαννίνων   .  

Τον  ανάδοχο  κα βαρφνει  θ μεταφορά των ογκωδϊν ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ απόκεςθσ και οι 

εργαςίεσ εξυγίανςθσ των χϊρων μετά τθν απομάκρυνςθ των ογκωδϊν . 

Οι πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ τθσ παροφςασ δαπάνθσ είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό 

του Διμου Ιωαννιτϊν του τρζχοντοσ ζτουσ ςτουσ εξισ κωδικοφσ :  Κ.Α. : 02.20.6233.001  , Μίςκωςθ 

μθχανθμάτων – τεχνικϊν εγκαταςτάςεων (το ποςό των 3.000 €)  και  Κ.Α. : 02.20.6234.001  , Μίςκωςθ 

μεταφορικϊν μζςων (το ποςό των 5.000 €) . Το ςφνολο του διακζςιμου ποςοφ για τθν παροφςα μελζτθ 

με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΕΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»  

ανζρχεται ςτο  ποςό των Οκτϊ  χιλιάδων   ευρϊ (8.000,00 €) με Φ.Ρ.Α. . 

 

 

Ιωάννινα    22/05/2020                                                                      Ιωάννινα   22 /05/2020 

 
 
Ο  Ρροϊςτάμενοσ και Συντάξασ  
 
 
 
 
Μπαλαμάτςιασ Κων/νοσ 
ΡΕ Γεωτεχνικϊν -Γεωπόνων 
 
 

 
. 
 
 
 
 

 
ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
 
Ο Διευκυντισ Κακαριότθτασ, 
Ανακφκλωςθσ, Συντιρθςθσ Ζργων 
και Ρραςίνου 
 
 
 
Θεοφάνθσ Τςεκοφρασ 
ΡΕ Μθχανικϊν – Μθχανολόγων 

  
  

                                                         

 

 

ΑΔΑ: ΩΣΦ8ΩΕΩ-Γ48



29 
 
 

ΡΟΜΕΤΗΣΗ 

 Α/Α ΜΙΣΘΩΣΗ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
 ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΩΤΘ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ΤΥΡΟΥ JCB) , 

ΙΣΧΥΟΣ  80 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
      ΩΕΣ 69 

2 

ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΘΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟΥ  

  ,  ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΤΙΟΥ 12 t ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΩΕΣ 115 

 

                                                                   

Ιωάννινα    22/05/2020 

 

 

 

Ο  Πποϊζηάμενορ και ςνηάξαρ  

 

Μπαλαμάηζιαρ Κων/νορ 

ΠΕ Γεωηεσνικών -Γεωπόνων 

 

 

 

. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Διεςθςνηήρ Καθαπιόηηηαρ, 

Ανακύκλωζηρ, ςνηήπηζηρ 

Έπγων και  

Ππαζίνος 

 

Θεοθάνηρ Σζεκούπαρ 

ΠΕ Μησανικών – Μησανολόγων  
 

Ιωάννινα    22/05/2020       

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Διεςθςνηήρ Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλωζηρ, 

ςνηήπηζηρ Έπγων και Ππαζίνος 

 

 

 

Θεοθάνηρ Σζεκούπαρ 

         ΠΕ Μησανικών – Μησανολόγων 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗ

Σ 

 

 

CPV 

ΡΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΡΑΝΗ 

1 

ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΩΤΘ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

(ΤΥΡΟΥ JCB) , ΙΣΧΥΟΣ  80 HP 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

     ΩΕΣ 

 

 

43310000-9 

 

 

69 35,00 € 2.415,00 € 

2 

ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΘΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟΥ  

  ,  ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΤΙΟΥ 12 t 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

    ΩΕΣ 

 

 

34134200-7 

115 35,00 € 4.025,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ                                       6.440,00       € 

 

Φ.Ρ.Α. 24%                               1.545,60       € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                   7.985,60       € 

 

  

 

                                                                   

Ιωάννινα    22/05/2020 

 

Ο  Πποϊζηάμενορ και ςνηάξαρ  

 

Μπαλαμάηζιαρ Κων/νορ 

ΠΕ Γεωηεσνικών -Γεωπόνων 

 

 

. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Διεςθςνηήρ Καθαπιόηηηαρ, 

Ανακύκλωζηρ, ςνηήπηζηρ 

Έπγων και  

Ππαζίνος 

 

Ιωάννινα    22/05/2020         

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διεςθςνηήρ Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλωζηρ, 

ςνηήπηζηρ Έπγων και Ππαζίνος 

 

 

Θεοθάνηρ Σζεκούπαρ 

         ΠΕ Μησανικών – Μησανολόγων 
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Θεοθάνηρ Σζεκούπαρ 

ΠΕ Μησανικών – Μησανολόγων  
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α. ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΟΙ  

Θ  παροφςα μίςκωςθ των μθχανθμάτων ςκοπό ζχει   τθν περιςυλλογι ογκωδϊν 

αντικειμζνων από ςθμεία που κα υποδειχκοφν από τθν αρμόδια Υπθρεςία  του Διμου 

Ιωαννιτϊν εντόσ των ορίων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ  Ιωαννίνων   .  

Ο ανάδοχοσ μαηί με τθν προςφορά  υποχρεοφται  να υποβάλει  και τθν 

επιςυναπτόμενθ ςτθν παροφςα μελζτθ  υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8, παρ.1 του 

Ν.1599/86, για κάκε μθχάνθμα , ςτθν οποία κα δθλϊνονται  αναλυτικά  τα μθχανιματα και 

οχιματα  που κα χρθςιμοποιθκοφν , κακϊσ και  τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα  των οχθμάτων 

και μθχανθμάτων ζργων  και των χειριςτϊν αυτϊν (άδειεσ κυκλοφορίασ, αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαια, τζλθ κυκλοφορίασ (όςα υποχρεοφνται) άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ζργου, κτλ) 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ ϊςτε να εφαρμόηονται άμεςα τα μζτρα αςφαλείασ και 

υγιεινισ που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ, κακϊσ και για τθν αςφάλιςθ κατά 

παντόσ κινδφνου του ζμψυχου προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί .  

Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ κατ’ αποκλειςτικότθτα, για οποιοδιποτε ατφχθμα των 

οχθμάτων, μθχανθμάτων ζργων και προςωπικοφ. 

Θ   πλθρωµι  του  αναδόχου   κα  γίνεται  µε   βάςθ  τθν   ωριαία   

απαςχόλθςθ των µθχανθµάτων .Στθν ωριαία δαπάνθ απαςχόλθςθσ μθχανιματοσ περιλαμβάνεται θ 

πλιρθσ αποηθμίωςθ για τθν εργαςία (απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ, 

 του χειριςτι και του βοθκοφ χειριςτι, όπου αυτό προβλζπεται) εκτόσ του Φ.Ρ.Α.  

Στισ  τιμζσ μονάδασ, ςυμπεριλαμβάνεται επίςθσ θ δαπάνθ μεταφοράσ των 

μθχανθμάτων από το ςθμείο που βρίςκονται ςτο ςθμείο που καλοφνται από τθν Υπθρεςία 

κακϊσ και θ δαπάνθ μεταφοράσ και απομάκρυνςθσ τουσ, μετά το τζλοσ απαςχόλθςισ τουσ.  

Οι δαπάνεσ  αποκατάςταςθσ τυχόν κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε είδουσ βλάβθσ 

ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςιϊν 

βαρφνει τον ανάδοχο . 

Μθ εκπλιρωςθ των ανωτζρω όρων, κα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιθσ λφςθσ τθσ 

ςυνεργαςίασ. 

 

Β.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΘΟ 1ο  

Για τθ ΜΙΣΘΩΣΘ  ΦΟΤΩΤΘ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ  (ΤΥΡΟΥ JCB) , ΙΣΧΥΟΣ  80 HP ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

Τιμι μιασ ϊρασ                               ΤΙΆΝΤΑ  πζντε   ευρϊ (35, 00 €) 

ΑΘΟ 2ο  

Για τθ  ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΘΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟΥ  
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 (ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΤΙΟΥ 12 t ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ )  

Τιμι μιασ ϊρασ                               τριάντα  πζντε  ευρϊ (35,00 €) 

Ιωάννινα    22/05/2020                                                                      Ιωάννινα    22/05/2020 

 

Ο  Πποϊζηάμενορ και ςνηάξαρ  

 

Μπαλαμάηζιαρ Κων/νορ 

ΠΕ Γεωηεσνικών -Γεωπόνων 

 

 

 

. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Διεςθςνηήρ Καθαπιόηηηαρ, 

Ανακύκλωζηρ, ςνηήπηζηρ 

Έπγων και  

Ππαζίνος 

 

Θεοθάνηρ Σζεκούπαρ 

ΠΕ Μησανικών – Μησανολόγων  
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΑΘΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΑΦΗΣ 

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά  ςτθν μίςκωςθ ςυγκεκριμζνων μθχανθμάτων για τθν περιςυλλογι και 

απομάκρυνςθ , ογκωδϊν αντικειμζνων από ςθμεία που κα υποδειχκοφν από τθν αρμόδια Υπθρεςία  του 

Διμου Ιωαννιτϊν εντόσ των ορίων  τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ  Ιωαννίνων  .   

Τον ανάδοχο  βαρφνει  θ μεταφορά των ογκωδϊν ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ απόκεςθσ και οι 

εργαςίεσ εξυγίανςθσ των χϊρων μετά τθν απομάκρυνςθ των ογκωδϊν . 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ είναι  7.985,60 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.   

ΑΘΟ 2Ο  

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Θ διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, διζπονται από τισ παρακάτω διατάξεισ: 

 ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν». 

 Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ (Δ.Κ.Κ. ν.3463/06). 

 Νόμοι και Ρροεδρικά Διατάγματα που εναρμόνιςαν τθν Εκνικι Νομοκεςία με το 

Κοινοτικό Δίκαιο. 

 

ΑΘΟ 3ο  

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ:  

1. Τεχνικι Ζκκεςθ. 

2.  Ρρομζτρθςθ. 

3. Ρροχπολογιςμόσ. 

4. Τιμολόγιο Μελζτθσ.  

5. Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

6. Οικονομικι  Ρροςφορά.  

7. Τιμολόγιο Ρροςφοράσ. 

 

ΑΘΟ 4Ο  
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Το αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθν μίςκωςθ ςυγκεκριμζνων 

μθχανθμάτων για τθν περιςυλλογι και απομάκρυνςθ , ογκωδϊν αντικειμζνων από ςθμεία που κα 

υποδειχκοφν από τθν αρμόδια Υπθρεςία  του Διμου Ιωαννιτϊν εντόσ των ορίων τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ  

Ιωαννίνων    

Τον  μιςκωτι κα βαρφνει  θ μεταφορά των ογκωδϊν ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ απόκεςθσ και οι 

εργαςίεσ εξυγίανςθσ των χϊρων μετά τθν απομάκρυνςθ των ογκωδϊν . 

ΑΘΟ 5Ο  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει τα ενδεδειγμζνα μθχανιματα ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ . 

ΑΘΟ  6Ο  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ – ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλθ τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ, θ 

οποία με τθν απαραίτθτθ υποςτιριξθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί, κα 

του εξαςφαλίηει ςυνεχϊσ και απρόςκοπτα τον κακαριςμό και τθν απομάκρυνςθ των ογκωδϊν από 

τα ςυγκεκριμζνα ςθμεία . Οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλλουν ςτοιχεία με τα οποία κα 

αποδεικνφεται θ τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ που διακζτουν και κα εφαρμόςουν (τεχνικό 

προςωπικό, μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, κ.λπ.). 

2. Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του Διμου 

Ιωαννιτϊν, που είναι θ Δ/νςθ Κακαριότθτασ Ανακφκλωςθσ , Συντιρθςθσ Ζργων και Ρραςίνου , 

προσ τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ οποίασ οφείλει ευριςκόμενοσ ςε ςυνεχι επαφι για να 

πιςτοποιείται και θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. 

3. Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 

αμείβεται και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο.  

4. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι οποιαςδιποτε άλλθσ παρόμοιασ κατάςταςθσ που 

προκαλεί αδυναμία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ 

αντικατάςταςι του με άλλο, ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν, 

χωρίσ διακοπι. 

5. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθ ςφμβαςθ ι ςε μζροσ αυτισ από άλλο 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο, χωρίσ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου Ιωαννιτϊν θ οποία προκφπτει 

μετά από αντίςτοιχθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

6. Τον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου, ενϊ ο Φ.Ρ.Α. 

βαρφνει τον Διμο Ιωαννιτϊν.  

7. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν 

αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κλαδεφματοσ και 

ευκφνεται απεριόριςτα για τισ τυχόν ηθμιζσ τισ οποίεσ κα προξενιςει με υπαιτιότθτά του προσ 

τρίτουσ ι ςε αντικείμενα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του 
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αναδόχου ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, ο Διμοσ Ιωαννιτϊν δεν φζρει καμία ευκφνθ και ανάδοχοσ ζχει 

αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ, τόςο τισ αςτικζσ όςο και τισ ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ.  

 

ΑΘΟ 7Ο 

Ο ανάδοχοσ μαηί με τθν προςφορά  υποχρεοφται  επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβάλει  και   

υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86,   ςτθν οποία κα δθλϊνονται  αναλυτικά  τα 

μθχανιματα και οχιματα  που κα χρθςιμοποιθκοφν , κακϊσ και  τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα  των 

οχθμάτων , μθχανθμάτων ζργων και χειριςτϊν  (άδειεσ κυκλοφορίασ, αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, τζλθ 

κυκλοφορίασ, ζγγραφα τεχνικοφ ελζγχου κτλ.  

ΑΘΟ 8Ο  

1. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν από μζρουσ του αναδόχου ξεκινάει από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ μεταξφ αυτοφ και του Διμου Ιωαννιτϊν και θ ςυνολικι προκεςμία περάτωςθσ τθσ 

ανατικζμενθσ εργαςίασ ζχει διάρκεια  που κακορίηεται από τθ ςφμβαςθ ι νωρίτερα από αυτι ςε 

περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ των προβλεπόμενων εργαςιϊν  πριν τθ λιξθ τθσ.  

Συγκεκριμζνα  ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τθν αρμόδια υπθρεςία για τον 

προγραμματιςμό των εργαςιϊν. Θ αρμόδια υπθρεςία κα ενθμερϊνει κάκε φορά τον ανάδοχο για τισ προσ 

εκτζλεςθ εργαςίεσ, τον τόπο εργαςίασ κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία που κα διευκολφνει το ζργο του.  

Ιωάννινα    22/05/2020                                                                Ιωάννινα    22/05/2020 

 

Ο  Πποϊζηάμενορ καιςνηάξαρ  

 

Μπαλαμάηζιαρ Κων/νορ 

ΠΕ Γεωηεσνικών -Γεωπόνων 

 

 

 

. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Διεςθςνηήρ Καθαπιόηηηαρ, 

Ανακύκλωζηρ, ςνηήπηζηρ 

Έπγων και  

Ππαζίνος 

 

Θεοθάνηρ Σζεκούπαρ 

ΠΕ Μησανικών – Μησανολόγων  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΡΟΣΦΟΑ 

 

  

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

 

 

CPV 

ΡΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΡΑΝΗ 

1 

ΜΙΘΩΗ ΦΟΡΣΩΣΗ – 

ΔΚΚΑΦΔΑ (ΣΤΠΟΤ JCB) , 

ΙΥΤΟ  80 HP ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ  

 

ΩΕΣ 

43310000-

9 

 
69                     € 

 

2 

ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΘΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ 

ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟΥ  

  ,  ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΤΙΟΥ 10 t 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  

 

ΩΕΣ 

 

34134200-

7 

 

115  

  € 

       ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                        € 

     Φ.Ρ.Α. 24%                                                                                                                                                      € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                              € 

 

 

  

                                                                    Ιωάννινα    

  

                                                      

                                                                

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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                       ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Γηα ηε ΜΙΘΩΗ ΦΟΡΣΩΣΗ – ΔΚΚΑΦΔΑ (ΣΤΠΟΤ JCB) , ΙΥΤΟ  80 HP 

ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 

Σηκή κηαο ψξαο                                                  επξψ (                                    € )      

 

  ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

 Γηα ηε  ΜΙΘΩΗ ΦΟΡΣΗΓΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟΤ  

 , ΩΦΔΛΙΜΟΤ ΦΟΡΣΙΟΤ 10 t  , ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ  

Σηκή κηαο ψξαο                                                  επξψ (                                           €) 

 

                                               Ιωάννινα     

 

 

                                                            Ο 

                                                     ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ «Γϋ»  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΡΛ. Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 5 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςίασ : ΜΙΘΩΗ  ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ – ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ , ςφμφωνα με τθν (αρικμό/ θμερομθνία) ........................ 

Διακιρυξθ του Διμου Ιωαννιτϊν. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

                                                           
3  Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

4  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
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ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
9  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν 
Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ «Δϋ» - ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
Του φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, ι ζνωςθσ προμθκευτϊν, ι ςυνεταιριςμοφ, ι κοινοπραξίασ 

προμθκευτϊν με τθν επωνυμία .................................................................................... και ζδρα 

......................................., οδόσ ................................  , αρικμόσ ..................... , τ.κ. .........  Τθλ : 

........................., Fax : .................., email : ………………….., Α.Φ.Μ. .................................,  Δ.Ο.Υ 

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

Κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ.: ………………. Διακιρυξθσ του Διμου Ιωαννιτϊν και αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ από 

22/05/2020, Μελζτθσ με τίτλο ΜΙΘΩΗ  ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ – ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ 

ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Δ/νζη Καθαπιόηηηαρ Ανακύκλωζηρ, ςνηήπηζηρ Έπγων και Ππαζίνος 

Αποκενηπωμένο Σμήμα Καθαπιόηηηαρ Ανακύκλωζηρ ςνηήπηζηρ Έπγων και Ππαζίνος) , ςτθν οποία 

αποτυπϊνονται οι προδιαγραφζσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ, όςο και ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ, 

υποβάλλω τθν παροφςα οικονομικι προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ 

όλουσ τουσ όρουσ τθσ ανωτζρω Διακιρυξθσ μετά των Ραραρτθμάτων τθσ και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ 

των υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ παρακάτω προςφερόμενεσ τιμζσ : 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΜΙΘΩΗ  ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ – ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» 

Α/Α ΕΙΔΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 

 
 

CPV 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΡΑΝΗ 

1 
ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΩΤΘ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
(ΤΥΡΟΥ JCB) , ΙΣΧΥΟΣ  80 HP 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

     ΩΕΣ 

 
 
43310000-9 

 
 

69 35,00  2.415,00  

2 

ΜΙΣΘΩΣΘ ΦΟΤΘΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ 
ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟΥ  
  ,  ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΤΙΟΥ 12 t 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

    ΩΕΣ 

 
 
34134200-7 115 35,00  4.025,00  

       ΣΥΝΟΛΟ  
 

  6.440,00        

 Φ.Ρ.Α. 24%  
 

  1.545,60        

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

  7.985,60        

 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

…………………………………. 

(ςφραγίδα – υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ «Εϋ» 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 6125 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Καπλάνθ 7, Ιωάννινα 45444 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΘΣ 

- Τθλζφωνο: 2651361385 

- Θλ. ταχυδρομείο: agounis@ioannina.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.ioannina.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): ΜΙΘΩΗ  ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ – ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ – CPV 34134200-7 & 43310000-9 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 6125 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΟΧΙ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ & ΑΦΟΥ ΛΘΦΘΟΥΝ ΥΡΟΨΘ ΤΑ ΟΙΗΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΘΟ 5 ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΘΣ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
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περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

 

α) *……+ 
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β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι 
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επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

*…................................…+ 
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δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 
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4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

*....……+ 
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ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

                                                           
i

 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη 

ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα 

ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 
 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζτοιούλ 

ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα 

εσρώ θαη/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 

v
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 
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vi
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπηωζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ ωζηόζν λα βαζίδνληαη 

ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ θνξέωλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

viii
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε 

θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ix
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

x
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.  

xi
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 

1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξωζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε 

δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξωηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 

αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξωζε 

ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ηωλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ θαη ηωλ ζπλαθώλ 

µε απηήλ Πξωηνθόιιωλ. 

xiii
 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xiv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15) 
 
πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi
 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx
 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ 

πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
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xxi

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxiii
 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv
 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi
 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii
 Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii
 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ 

πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix
 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx
 Πξβι άξζξν 48. 

xxxi
  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii
 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ 

(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxiii
 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από ορηζκέλα θράηε κέιε 

οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο Παράρηεκα ασηό. 

xxxiv
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxv
  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxvi
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii
 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxviii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ 

σπερβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxix
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 

σπερβαίλεη ηα ηξία έηε. 
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xl
 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όιοη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη 

ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xli
 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο 

II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 

xlii
 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ 

αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

xliii
 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έτεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xliv
 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xlv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvii
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlviii
 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ εγγξάθωλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή 

ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγω πξόζβαζε.  
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