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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήµαρχος Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: 

1. Οι υπ αριθµ 280 και 282/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης 

αιτήµατος δαπάνης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016. 

2. Την υπ αριθµ 196/2018 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης περί έγκρισης 

εκτέλεσης της προµήθειας µε ανοικτό διαγωνισµό και  

3. Την υπ αριθµ 323/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ψήφισης των 

πιστώσεων, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης, καθορισµού του τρόπου 

εκτέλεσης  και έγκρισης των όρων διακήρυξης, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διεθνή δηµόσιο 

ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό και µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη 

µειοδότη, για την προµήθεια µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήµου Θέρµης , συνολικού προϋπολογισµού 1.549.050,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  µε κριτήριο κατακύρωσης,  

     α) την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιµής, ανά οµάδα ειδών της µελέτης, για τις οµάδες A, E, Η και Ξ,  η οποία θα παρουσιάζει 

τον µικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιµής προς την βαθµολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι 

ο µικρότερος αριθµός) σύµφωνα µε τον τύπο που ακολουθεί.  
  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

β) Για τα είδη των υπολοίπων οµάδων,  Β, Γ, Δ, ΣΤ, Z, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ και Ν, µε κριτήριο τη 

χαµηλότερη τιµή προσφοράς, ανά οµάδα ειδών της µελέτης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τους παρακάτω όρους: 
 

Άρθρο 1° 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

  

α)  Του N. 3463/2006 «Δηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-

2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

β) Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα Διαύγεια- και 

άλλες διατάξεις». 

δ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 

γνωµοδότησης του Δ΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών Δηµοσίων 

Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.» 

ε) Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται 

ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.  

 ζ) - Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 

καιδιαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 η) - Της µε αριθµ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα«Ενηµέρωση για 

το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 θ) - Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπέςρυθµίσεις». 

 ι)   Του "Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)." 

 

Άρθρο 2° 

Συµβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η διακήρυξη δηµοπρασίας 

β) Η Γενική και ειδική συγγραφή των υποχρεώσεων 

γ) Η Τεχνική έκθεση 

δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 

ε) Προϋπολογισµός της µελέτης. 

ζ) Έντυπο προσφοράς. 

 

Άρθρο 3° 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 



  

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 18/06/2018 

και ώρα 08.00:00 π.µ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

23/07/2018 και ώρα 15:00:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 

του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Άρθρο 4° 

Προϋπολογισµός προµήθειας 

Η προµήθεια προϋπολογισµού 1.549.050,00 € µε φ.π.α. θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 
Δήµου και θα βαρύνει  τους παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018: 
   

02.20.7132.013  «Προµήθεια τριών (3) καινούριων απορριµµατοφόρων» ποσό 480.000 ευρώ 

02.20.7132.005  «Προµήθεια ενός (1) καινούριου ελαφρού ανατρεπόµενου φορτηγού» ποσό   

                             24.000 ευρώ. 

02.30.7131.021    «Προµήθεια ενός (1) οδοστρωτήρα» ποσό 12.000 ευρώ.  

02.30.7131.008    «Προµήθεια ενός (1) φορτωτή» ποσό 60.000 ευρώ.  

02.30.7131.020   «Προµήθεια ενός καινούριου φορτηγού οχήµατος» ποσό 186.000 ευρώ. 

02.30.7131.020    «Προµήθεια δύο (2) απορριµµατοκιβωτίων» ποσό 64.000 ευρώ. 

02.30.7132.004   «Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου φορτηγού οχήµατος» ποσό 50.000   

                              ευρώ.  

02.30.7132.004  «Προµήθεια δύο (2) καινούριων  ηµιφορτηγών» ποσό 50.000 ευρώ.  

02.30.7131.022   «Προµήθεια ενός (1) σκαπτικού µηχανήµατος» ποσό 80.000 ευρώ 

02.30.7132.014   «Προµήθεια ενός (1) κλειστού φορτηγού µε πλατφόρµα ξεφορτώµατος»    

                              ποσό 50.000 ευρώ. 

02.30.7132.011   «Προµήθεια µίας (1) αλατιέρας» ποσό 22.000 ευρώ. 

02.30.7132.015   «Προµήθεια ενός (1) γερανοφόρου φορτηγού» ποσό 50.000 ευρώ. 

02.30.7132.016   «Προµήθεια δύο (2) επιβατικών οχηµάτων» ποσό 24.000 ευρώ. 

02.35.7132.001   «Προµήθεια ενός (1) καινούριου ελαφρού ανατρεπόµενου φορτηγού» ποσό  

                              32.000 ευρώ. 

02.30.7131.010   «Προµήθεια λεπίδας αποχιονισµού» ποσό 8.700 ευρώ.      

02.35.7135.008  «Προµήθεια γεωργικού ελκυστήρα» ποσό 29.100 ευρώ. 

02.35.7131.001   «Προµήθεια λοιπών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού» ποσό 17.250   

                             ευρώ. 

02.64.7131.007   «Προµήθεια ενός (1) διαµορφωτή γαιών (grader)» (125.000 ευρώ)  &            

                              ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  (πρόγραµµα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ)  ΣΑΕ                                     

                              0552017ΣΕ055000010 (185.000 ευρώ) συνολικό ποσό 310.000 ευρώ. 

 

 



  

Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 323/11-06-2018 αρ. καταχώρισης στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 411/25-05-2018. 
 

 

Άρθρο 5ο  

Αντικείµενο της προµήθειας 

Η προµήθεια των παρακάτω ειδών: 

 

A/Α ΕΙΔΟΣ / CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

-ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

 ΟΜΑΔΑ Α:        

1 Καινούρια Απορριµµατοφόρα Οχήµατα τεµ 3 129.032,26  

   KA: 02.20.7132.013                                             ΑΘΡΟΙΣΜΑ 387.096,78 

   Cpv : 34144512-0  ΦΠΑ 24% 92.903,23 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 480.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Β:        

2 Καινούρια Ελαφρά Ανατρεπόµενα Φορτηγά 

Οχήµατα 

τεµ 2   

   KA: 02.20.7132.005                       ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

   Cpv :34134200-7  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 56.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Γ:        

3 Διαστρωτήρας ασφάλτου τεµ 1   

    KA: 02.30.7131.021  ΑΘΡΟΙΣΜΑ             

    Cpv : 43240000-7  ΦΠΑ 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 12.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Δ:        

4 Φορτωτής τεµ  1   

 KA: 02.30.7131.008  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 Cpv : 34144710-8  ΦΠΑ 24%  

                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 60.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Ε:        

 ΟΜΑΔΑ Ε.1:     

5 Καινούριο Φορτηγό Όχηµα τεµ 1  150.000,00  

  KA : 02.30.7132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   150.000,00 

  Cpv : 34144750-0  ΦΠΑ 24% 36.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε.1 186.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Ε.2:     

6 Απρριµµατοκιβώτια τεµ      2 25.806,45  

 KA: 02.30.7132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 51.612,90 

  CPV : 34131000-4  ΦΠΑ 24% 12.387,10 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε.2 64.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 250.000,00 



  

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ:                            

7 Μεταχειρισµένο Φορτηγό Όχηµα                                     τεµ         1 40.322,58  

 KA: 02.30.7132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,58 

 CPV: 34144750-0  ΦΠΑ 24% 9.677,4192 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 50.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Ζ:       

8 Καινούρια  ηµιφορτηγά  οχήµατα τεµ 2   20.161,29  

 KA: 02.307132.004  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,58 

 CPV:34131000-4  ΦΠΑ 24% 9.677,4192 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 50.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Η:        

9 Καινούριο Σκαπτικό Μηχάνηµα τεµ 1  64.516,129  

  KA: 02.30.7131.022              ΑΘΡΟΙΣΜΑ 64.516,129 

  CPV:43200000-5  ΦΠΑ 24% 15483,87096 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η 80.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Θ:                            

10 Κλειστό φορτηγό όχηµα µε πλατφόρµα 

ξεφορτώµατος  

τεµ 1   40.322,58  

 KA: 02.30.7132.014  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,58 

 CPV: 34142100-5  ΦΠΑ 24% 9.677,4192 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ 50.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Ι:                    

11 Αλατιέρα τεµ 1    

 KA: 02.30.7132.011  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   17.741,94 

 CPV: 34144420-8  ΦΠΑ 24% 4.258,0656 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι 22.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Κ:      

12 Γερανοφόρο φορτηγό όχηµα τεµ 1    

 KA: 02.30.7132.015  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,58 

 CPV :34142000-4  ΦΠΑ 24% 9.677,4192 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Κ 50.000,00  

 ΟΜΑΔΑ Λ:      

13 Καινούρια επιβατικά οχήµατα τεµ 2 9.677,419355 

 KA:02.30.7132.016  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19.354,83871 

 CPV:3400000-7 
               ΦΠΑ 24% 4.645,1612904 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Λ 24.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Μ:                                                                           

14 Λεπίδα αποχιονισµού τεµ 1 7.016,129 

 KA:02.30.7131.010  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.016,129 

      CPV: 43313100-1  ΦΠΑ 24% 1.683,87096 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Μ 8.700,00 

 ΟΜΑΔΑ Ν:    

 ΟΜΑΔΑ Ν1:      

15 Γεωργικός Ελκυστήρας τεµ 1  23.467,24 



  

 KA: 02.35.7135.008  ΑΘΡΟΙΣΜΑ    23.467,24 

 CPV :16700000-2  ΦΠΑ 24%  5.632,2576 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν1  29.100,00 

 ΟΜΑΔΑ Ν2:      

16 Λοιπά Μηχανήµατα και Λοιπός Εξοπλισµός :      

 Κουβάς µε διπλή λειτουργία τεµ 1   2.037,0967 

 Φορτωτής τεµ 1 6.737,0967 

 Θρυµµατιστής Κλαδιών τεµ 1   5.137,0967 

 KA: 02.35.7131.001  ΑΘΡΟΙΣΜΑ   13.911,2894 

 CPV :16100000-6   ΦΠΑ 24% 3.338,709456 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν2 17.250,00 

                                      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ν 46.350,00 

 ΟΜΑΔΑ Ξ:        

15 Διαµορφωτής γαιών (grader) τεµ 1  250.000,00  

 KA: 64.7131.007 ,  

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΣΑΕ 0552017ΣΕ055000010 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ   250.000,00 

  CPV  43221000-8  ΦΠΑ 24% 60.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Ξ 310.000,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 1.549.050,000 

 

 

 

Άρθρο 6ο 

Άρθρο 3ο (Δικαιούµενοι συµµετοχής - Λόγοι αποκλεισµού) 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 

Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης Δηµοσίων συµβάσεων.  

και εφόσον όλοι οι παραπάνω(α,β,γ,δ) έχουν σχετικό  αντικείµενο αντίστοιχο µε αυτό του 

διαγωνισµού.  

2. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό: 

α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν µε δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελµά τους. 

β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν µε δικαστική απόφαση το δικαίωµα να συνάπτουν συµβάσεις µε τους ΟΤΑ ή 

να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες των ΟΤΑ.  

γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ή από 

τις προµήθειες του Δήµου , εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, η νέα 



  

επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της προηγούµενης, υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα µεταβολή και να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 

προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό : 

 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   

 1  Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο 

«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού 

και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών.  

 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, 

στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις 

δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους 

στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρµόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2   Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά 

µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 



  

χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει 

στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

 
Λόγοι αποκλεισµού 
 
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό 
στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο  

2003/568/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική  

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται  

στο άρθρο 4 αυτής,  

 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και  

τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 

εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς 

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική  

νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 



  

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του  προηγούµενου εδαφίου αφορά:  

 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 

του Διοικητικού Συµβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του Διοικητικού 

Συµβουλίου. 

 

 

2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, 

εάν η αναθέτουσα αρχή:  

 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου  

είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και  

 

β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση. 

 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος 

σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

 

γ) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα  κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού 

φορέα, µέσα  σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας  που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 

και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισµού δεν 

εφαρµόζεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 

 

3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης ο προσφέρων 

οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 



  

α) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα αθέτηση των ισχυουσών 

υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, ν 4412/2016. 

 

β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή  έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 

εθνικές διατάξεις νόµου,  

 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 

οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του  

ανταγωνισµού,  

 

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν µπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

 

ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών 

φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48, δεν 

µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

 

στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

 

ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11 της παρούσας.   

 

η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

 

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός φορέας έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.  

 

ι) Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύµβασης.  

 



  

4.  Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος αποκλεισµού)1. 
 

 

5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην 

αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο  εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της 

περίπτωσης β΄ της παρ. 3.  

 

6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από τις ως άνω 

περιπτώσεις.  

 

7. Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1, και 3  µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύµβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί 

να καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, 

ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού 

συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, 

καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή 

παραπτωµάτων. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση 

µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα 

µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που 

παρέχεται  

βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 

στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.  

 

8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών 

µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής της 

επόµενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση 

του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόµενου από όλα τα 

σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από 

τη διαδικασία σύναψης σύµβασης τον εν λόγω οικονοµικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

καθώς και η απόφαση µε την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήµατα κατ΄αυτής, κοινοποιείται στην 

Αρχή.  

 

                                                 
1
 Ο λόγος αποκλεισμού τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 

1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού 

δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 



  

9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους 

του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω 

επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού η οποία 

εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος και ρυθµίζει τις αναγκαίες λεπτοµέρειες 

οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

 

10. Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 1 αρ 73 του ν. 4412/2016, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 

από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα 

τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 

 

 

Άρθρο 7ο 

Φάκελος προσφοράς 

Με ποινή αποκλεισµού οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή των 

ενδιαφεροµένων σε αυτόν συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή µεταφράζονται 

και επικυρώνονται από αναγνωρισµένη αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται δεκτά. 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

 
 
 

 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η 

εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

καθώς και η τεχνική προσφορά. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 

• Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν. 

4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Ο κάθε προµηθευτής (φυσικό και νοµικό πρόσωπο) που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό θα 

πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

 

1. Η κατά το Άρθρο 12 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 



  

 

2. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνονται τα ταµεία Κύριας &  

       Επικουρικής Ασφάλισης. 

 

   3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη    

          υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986  ,σύµφωνα µε συνηµµένο   

         αρχείο µε ονοµασία  “Παράρτηµα Α” σε µορφή .pdf 

         Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) δίδεται και σε µορφή αρχείου xml    

          προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων ως προς την συµπλήρωσή του. 

 Το έντυπο µπορεί να υπογράφεται από το σύνολο των µελών που µετέχουν στην διοίκηση ή 

ασκούν διοίκηση (π.χ. µέλη  Δ.Σ. διαχειριστές  & λοιποί) ή  µόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο  

του οικονοµικού φορέα. (Παράγραφος 13 ,άρθρο 107 του Ν.4497/2017). 

 Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.  

 

4. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρεται η οµάδα ή οι οµάδες του 

προϋπολογισµού για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. 

 

5. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προσφοράς: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 

οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, καθώς και τα υπόλοιπα κατά περίπτωση δικ/κά.  

 
 

   Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών. 

 

 

 

 

 

 



  

• Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα 

κάτωθι : 
 

• Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου, ότι τα προς προµήθεια είδη που 

προσφέρει, είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την υπ αριθµ 4/2018 

µελέτη του παρόντος διαγωνισµού. 

 

• Τα δικαιολογητικά που προβλέπεται να υποβληθούν από τις Τεχνικές προδιαγραφές της υπ 

αριθµ 4/2018 µελέτης της προµήθειας, ανά οµάδα ειδών. 

 

 

Γλώσσα  σύνταξης των  παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσηµη 

µετάφραση στα Ελληνικά.  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή 

αντίγραφα  ή φωτοαντίγραφα.  

 

Σε περίπτωση ανάρτησης ή κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό 

Δηµόσιο ή φορέων του Δηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα 

Σε περίπτωση ανάρτησης ή κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων  ηµεδαπών  ,αυτά 

πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση ανάρτησης ή κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά πρέπει να 

είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υπάρχουν εντός 

του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»,  για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 

τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήµου 

θέρµης, Πλατεία Δηµοκρατίας 1 θέρµη ΤΚ 57001, τηλ 2313 300700, µε διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής. 

Όταν υπογράφονται από τρίτους απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 



  

 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : Εγγύηση 

συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους κ.α. 

 
 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 

του προσφέροντα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

 
  Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζοµένου συνταγµένη σε έντυπο της 

υπηρεσίας.  

  

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους. 

 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, 

εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 

προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά 

την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισµού, σε 

κάθε στάδιο αυτού µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 

ζητήθηκαν. 

 

Σηµειώνεται ότι: 

(α) για τις αλλοδαπές εταιρίες οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται παραπάνω, 

µπορούν να αντικατασταθούν µε αντίστοιχη της χώρας που έχουν την έδρα τους. 

(β)δικαιολογητικά  που εκδόθηκαν από Δηµόσιες Υπηρεσίες µπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή 

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. 



  

(γ)δικαιολογητικά τα οποία είναι ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή ευανάγνωστα 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, αφού αρχικά έχουν επικυρωθεί από Δικηγόρο. 

(δ)επίσης γίνονται δεκτά ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 

αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.  

 

Άρθρο 8ο 

Δυνατότητα κατάθεσης µερικών προσφορών 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς µόνο για κάποια οµάδα ειδών του προϋπολογισµού (µερική 

προσφορά) αλλά και για περισσότερες οµάδες ή για το σύνολο των οµάδων.  

 

Άρθρο 9ο 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Ανακήρυξη µειοδότη 

 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη (άρθρο 3). 

Οι προσφορές παραλαµβάνονται ηλεκτρονικά από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό. 

 
 
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
   
 

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 

των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 

των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 



  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης θα είναι το εξής: 

 

     α) Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά από πλευράς βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιµής, ανά οµάδα ειδών της µελέτης, για τις οµάδες A, E, Η και Ξ, η οποία θα παρουσιάζει 

τον µικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιµής προς την βαθµολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι 

ο µικρότερος αριθµός) σύµφωνα µε τον τύπο που ακολουθεί.  
  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

β) Για τα είδη των υπολοίπων οµάδων Β, Γ, Δ, ΣΤ, Z, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ και Ν µε κριτήριο τη 

χαµηλότερη τιµή προσφοράς, ανά οµάδα ειδών της µελέτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν πίνακες κριτηρίων ανάθεσης και βαθµολόγησης όπως προβλέπονται στη σχετική 

µελέτη του διαγωνισµού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΟΜΑΔΑ Α’ 

Απορριµµατοφόρου οχήµατος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3    

 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιµο Φορτίο 100-120 6,00 

2 

Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκποµπή καυσαερίων 

100-120 5,00 

3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστηµα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτηµα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καµπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 

Κιβωτάµαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - 

υλικά  

και τρόπος κατασκευής 

100-120 10,00 

9 

Υδραυλικό σύστηµα – αντλία - 

χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστηµα 

100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστηµα κάδων 100-120 6,00 

11 
Σύστηµα συµπίεσης, ωφέλιµο φορτίο  

απορριµµάτων  
100-120 10,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισµός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  
100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- 

Τεχνική  

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης  

ζητούµενων ανταλλακτικών – Χρόνος  

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος  

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

      

Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 

100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  



  

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

Η  οικονοµική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθµολογία U  προσδιορίζουν την  

ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

   U 

 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Ε’ 

Ε1. Φορτηγό όχηµα τύπου γάντζου (Ηοοk lift) µεταφοράς κοντέινερ   
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 
  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιµο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκποµπή καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστηµα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτηµα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καµπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Υλικά ανυψωτικού µηχανισµού 100-120 7,00 

9 
Υδραυλικό σύστηµα – αντλία - 

χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστηµα 
100-120 9,00 

10 Ανυψωτική ικανότητα   100-120 8,00 

11 
Σύστηµα φορτωεκφόρτωσης   

100-120 5,00 

12 Χειριστήρια – συστήµατα ασφαλείας 100-120 10,00 

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισµός   100-120 1,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

15 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  
100-120 10,00 

16 

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 

ζητούµενων ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

17 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 

100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και  προκύπτει από τον  τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει 

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 



  

Η  οικονοµική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθµολογία U  προσδιορίζουν την ανηγµένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

 
λ = Ο.Π. 

U 

 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Ε’ 

Ε2. Απορριµµατοκιβώτιο  µε συµπίεση χωρητικότητας 22m3 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΒΑΘΜΟΛ

ΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΕΙΔΙΚΑ      

1 Σύστηµα συµπίεσης   100-120 30,00 

2 Υδραυλικό και ηλεκτρικό σύστηµα  100-120 15,00 

3 Ποιότητα ελασµάτων    100-120 10,00 

4 Συστήµατα ασφαλείας  100-120 10,00 

5 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισµός   100-120 5,00 

  ΓΕΝΙΚΑ     

6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

7 

Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  
100-120 10,00 

8 

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 

ζητούµενων ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

9 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η 

βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι 

των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και  προκύπτει από τον  τύπο: 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει 

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

Η  οικονοµική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθµολογία U  προσδιορίζουν την 

ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

U 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

 

 

 



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Η 

’ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Φορτωτής εκσκαφέας 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Μέγεθος, βάρος, πλαίσιο, διαστάσεις 100-120 15 

2 Κινητήρας (ισχύς – αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α.)  100-120 10 

3 Επιµέρους µηχανολογικά-ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά 

συστήµατα-ασφάλεια 

100-120 10 

Υδραυλικό σύστηµα - Κίνηση 100-120 15 

5 Σύστηµα φόρτωσης 100-120 10 

6 Σύστηµα εκσκαφής 100-120 10 

7 Καµπίνα, όργανα, προσφερόµενα τεχνολογικά 

στοιχεία και λοιπά στοιχεία - παρελκόµενα 

100-120 10 

8 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 5 

9 Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούµενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης συνεργείου 

100-120 5 

10 Χρόνος παράδοσης   100-120 5 

11 Βιβλιογραφία – Εγχειρίδια και Εκπαίδευση  100-120 5 

     ΣΥΝΟΛΟ             100 

 

Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 

100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και προκύπτει από τον τύπο:  

� U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν (τύπος 1) 

όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

� σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2) 

Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την ανηγµένη 

προσφορά, από τον τύπο:  

� λ = Ο.Π. 

�       U 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Ξ 

Διαµορφωτής γαιών (Grader) 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Συνολικό βάρος  100-120 4,00 

2 

Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκποµπή καυσαερίων 

100-120 

10,00 

3 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστηµα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστηµα διεύθυνσης  100-120 4,00 

6 Καµπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

8 Σύστηµα διαµόρφωσης (µαχαιριού)  100-120 

20,00 

9 Εµπρόσθια λεπίδα 100-120 

20,00 

  ΓΕΝΙΚΑ    

11 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 

5,00 

12 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  
100-120 

10,00 

13 

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- 

Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος 

παράδοσης ζητούµενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 

10,00 

14 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

 

Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί 

για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή 

αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονοµική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθµολογία U  προσδιορίζουν την ανηγµένη προσφορά, 

από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

   U 

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

 



  

       Δηλαδή η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει ανά οµάδα ειδών της µελέτης 

 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικ Επιτροπή του Δήµου θέρµης µετά  από 

προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.  Η 

απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος 

των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 

 

Άρθρο 10° 

Προσφερόµενη τιµή 

Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον  προϋπολογισµό της 

Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόµισµα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 

παράδοση των υλικών. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι και την 

προσωρινή παραλαβή της συνολικής ποσότητας της προµήθειας. 

Αποκλείεται αναπροσαρµογή των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του 

αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η  προσφορά µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επι τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 

αυτόµατα από το σύστηµα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι 

συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν την τιµή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ). 

 

Άρθρο 11° 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

11.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τρεις (3) µήνες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά 

τους. 

11.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη 

λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 12° 

Εγγύηση Συµµετοχής 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 24.984,67 Ευρώ, όταν πρόκειται για 

προσφορά στο σύνολο του προϋπολογισµού της µελέτης (για όλες τις οµάδες ειδών). 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας 

 

Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες της 

προµήθειας και όχι για όλες τις οµάδες των ειδών,  µπορεί να υποβάλλει αντίστοιχα και εγγύηση 

συµµετοχής ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός ΦΠΑ, για  την 

οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για τις οποίες υποβάλει προσφορά και συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

 



  

Το ποσό εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία 

δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ξεχωριστά για κάθε οµάδα του προϋπολογισµού της µελέτης είναι: 

 

Α’    Οµάδα,   7741,93 ευρώ 

Β’    Οµάδα,     903,22  ευρώ 

Γ’    Οµάδα,     193,54 ευρώ 

Δ’   Οµάδα,     967,74 ευρώ 

Ε’    Οµάδα,   4.032,25 ευρώ 

ΣΤ’  Οµάδα,     806,45 ευρώ 

Ζ’    Οµάδα,     806,45 ευρώ 

Η’    Οµάδα,   1290,32 ευρώ 

Θ’    Οµάδα,    806,45 ευρώ 

Ι’    Οµάδα,     354,83 ευρώ 

Κ’    Οµάδα,     806,45 ευρώ 

Λ’    Οµάδα,     387,09 ευρώ 

Μ’    Οµάδα,     140,32 ευρώ 

Ν’    Οµάδα,     747,57 ευρώ 

Ξ’    Οµάδα,    5000,00 ευρώ 

 

  Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 

 

Εφόσον κάποιος συµµετέχων στο διαγωνισµό υποβάλλει προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες της 

προµήθειας αλλά όχι για όλες τις οµάδες των ειδών,  µπορεί να υποβάλλει αντίστοιχα και εγγύηση 

συµµετοχής ποσοστού 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός ΦΠΑ από την 

υπηρεσία δαπάνης, για  την οµάδα ή το σύνολο των οµάδων για τις οποίες υποβάλει προσφορά και 

συµµετέχει στο διαγωνισµό. 

 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) το Δήµο Θέρµης προς τον οποίο απευθύνεται 

 δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου,  



  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, τέσσερις (4) µήνες τουλάχιστον. 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να 

γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 

ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  

Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 13ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα έγγραφα 

που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 

ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα 

επίσηµα, εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας.  

 

Άρθρο 14° 

Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών 

Επιτρέπεται οι διαγωνιζόµενοι να δώσουν προσφορά για κάποια ή κάποιες οµάδες των ειδών της 

προµήθειας (επιτρέπονται οι µερικές προσφορές). 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οιοσδήποτε τύπος προσφερόµενου είδους πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των δύο προσφορών εκ µέρους ενός διαγωνιζοµένου, η Ε.Δ.Δ. 

παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει στην ακύρωση των υπεράριθµων προσφορών µε 

κλήρωση. 
 

Άρθρο 15°    

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας ειδοποιεί ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗΔΗΣ τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 
προθεσµίας,  δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των παρακάτω 
δικαιολογητικών 

1. 
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 

 Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  



  

- οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

-οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και Ι.Κ.Ε.,  

-ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών 

(ΑΕ), 

-ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, 

-σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που 

έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο 

καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 

1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε 

σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από 

τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

 

β. Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 

από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της χώρας 

εγκατάστασής τους. 

Τα περί εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ισχύουν για ατοµικές επιχειρήσεις. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης,  

- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,  

- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) 

καθώς και  εργοδότες  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής στα 

ασφαλιστικά ταµεία  που από το νόµο είναι υποχρεωµένοι να  καταβάλουν εισφορές.  

 

 δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα µητρώα 

του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε 

ισχύ. 

 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη µορφή 

και τον τύπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. 

 

ε.Οι κοινοπραξίες (ενώσεις) οικονοµικών φορέων υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην κοινοπραξία. 



  

Εάν σε κάποια χώρα (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 

έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορεί να 

αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

 

ζ. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορές είναι 

νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώµα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου, τυχόν πρακτικό εκπροσώπησής  

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά την  καταληκτική 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 

η. Για την παράγραφο, Λόγοι αποκλεισµού άρθρο 3 παρ 3ι, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016.Η Υ.Δ. φέρει επιπλέον και ψηφιακή υπογραφή. 

 

θ. Για την απόδειξη των δηλουµένων µε την υπ αριθµ 5 Υπεύθυνη Δήλωση των δικ/κων συµµετοχής του 

άρθρου 5, προσκόµιση πιστοποιητικού  από τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 
 

ι. Δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών2, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη 

εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της 

χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 

τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα 

στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες 

πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 

της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των 

µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 

εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο 

στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που 

έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

                                                 
2
 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   



  

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  

δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των 

µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη 

δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 

1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα 

µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 

προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν 

της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  

αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 

αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» (Η ΚΥΑ εκδόθηκε 

κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ 5 ν. 3310/2005). 

 

Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να 

υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκοµίζεται και το 

έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου 

πιστοποιητικού ή εγγράφου. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο που 

προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 

 

2.Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 

ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

 

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή 

ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν 4412/16, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

η διαδικασία µαταιώνεται. 

 

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



  

αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 ή του Ν 4412/16, 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν 

4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

 

6. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και στη συνέχεια προσκοµίζονται και σε έντυπη µορφή στην 

αναθέτουσα αρχή, σε πρωτοκολληµένο φάκελο ,µέσα σε προθεσµία τριών (3) εργασίµων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους και φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν 

απαιτείται να προσκοµίζονται και σε έντυπη µορφή. 

 

7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 

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

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, είτε της κατακύρωσης της 

σύµβασης.  

8. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

 
Μετά από εισήγηση του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου η Οικονοµική Επιτροπή προβαίνει στην 

κατακύρωση του διαγωνισµού. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι (άρθρο 105  ν 4412/16): 

α) Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 

βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών 

β) Ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 36 

του ν 4129/2013, εφόσον απαιτείται. 

γ) Κοινοποίηση της απόφασης  κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υπέβαλε 

επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  έπειτα από σχετική πρόσκληση.  
 

 



  

Άρθρο 17ο  

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 

το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. άρθρο 360 του ν. 

4412)  η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση 

της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα 

(10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα 

του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης 

γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε 

περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης (πρβλ. άρθρο 361 του ν. 

4412). 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 362 

ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»)  µέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας 

κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 

(Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”). 
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 



  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και 

νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 

την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής (η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο 

άρθρο 367 του ν. 4412/2016). 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισµός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) . 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο 

αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά (πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 

4412/2016). 

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ 

Τηλέφωνo: 213 214 12 16 

e-mail: aepp@aepp-procurement.gr 
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης. 
http://www.aepp-procurement.gr/ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  

Έγγραφη ειδική πρόσκληση  
 

1. Στον ανάδοχο   που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗΔΗΣ έγγραφη 

ειδική πρόσκληση , που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος  

β) Την ποσότητα 

γ) Την τιµή 

δ) Το φορέα για τον οποίο προορίζετε η προµήθεια 

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

των όρων αυτών. 

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

ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ειδική πρόσκληση  η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε είκοσι (20) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 

στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα 



  

στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα 

πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της 

Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την 

κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
5. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
 

Άρθρο 19ο  

(Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις) 

Στη συµβατική αξία των ειδών καθαριότητας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, 

οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο του φορέα ως εξής: 

 

 α) Φόρος εισοδήµατος (Ν. 2238/94, αρ. 55, §1, περ. στ΄), ποσοστό 4%. 

          β) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης στις 

πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του 

Ν.3801/2009).    

γ) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,06 % 

         δ) Υπέρ Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ποσοστό 0,06 % 

ε) Υπέρ ΕΣΗΔΗΣ ποσοστό 0,02% επι της αξίας εκτός ΦΠΑ της σύµβασης. 

         ζ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών  

παραστατικών δαπάνης . 

 

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον φορέα. 

 

Άρθρο 20ο  

Άρθρο 8  Διάρκεια σύµβασης  

Η χρονική διάρκεια σύµβασης θα ισούται µε το χρονικό διάστηµα,  που αναφέρεται ως χρόνος παράδοσης 
σε κάθε  οµάδα ειδών της µελέτης δηλαδή: 
A’ Οµάδα 4 µήνες 
Β’ Οµάδα 2 µήνες  
Γ’ Οµάδα 2 µήνες 
Δ’ Οµάδα 2 µήνες 
Ε’ Οµάδα 4 µήνες  
ΣΤ’ Οµάδα 4 µήνες 
Ζ’ Οµάδα 4 µήνες   
Η’ Οµάδα 2 µήνες  
Θ’ Οµάδα 4 µήνες   
Ι’ Οµάδα 6 µήνες  
Κ’ Οµάδα 3 µήνες  
Λ’ Οµάδα 4 µήνες  
Μ’ Οµάδα 2 µήνες  
Ν’ Οµάδα 4 µήνες  
Ξ’ Οµάδα 4 µήνες 

 

 



  

Άρθρο 21ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Πριν από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% του συµβατικού 

προϋπολογισµού της προµήθειας (χωρίς Φ.Π.Α.) για την οµάδα ή οµάδες που ανακηρύχθηκε 

ανάδοχος  

  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.   

 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό 

και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της 

εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του εκάστοτε φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο 

κατετέθη. 

 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: 

i. Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα είδη που θα προµηθεύει τον εκάστοτε φορέα θα 

ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της µελέτης, όπως ισχύουν σήµερα. 

ii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση παράδοση των ειδών της προµήθεια στις 

εγκαταστάσεις του φορέα της προµήθειας. 
 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 

 



  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειµένου της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης τουλάχιστον κατά  δύο (2) µήνες.                    

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
Για τα απορριµµατοφόρα οχήµατα, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για τα καινούρια ελαφρά ανατρεπόµενα φορτηγά, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για το διαστρωτήρα ασφάλτου έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για το φορτωτή, δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

Για το καινούριο φορτηγό όχηµα, εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον 

Για τα απορριµµατοκιβώτια,  (24) µήνες τουλάχιστον 

Για το µεταχειρισµένο φορτηγό όχηµα µε ανυψωτικό µηχανισµό φορτοεκφόρτωσης  

ανοικτών κάδων έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για τα δύο (2) καινούρια ηµιφορτηγά έξι (6) έτη τουλάχιστον 

Για το ένα (1) καινούριο σκαπτικό µηχάνηµα (12) µήνες τουλάχιστον                                                                                                               

Για το ένα (1) κλειστό φορτηγό όχηµα µε πλατφόρµα ξεφορτώµατος έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για την µία (1) αλατιέρα (24) µήνες τουλάχιστον                                                                                              

Για το ένα (1) γερανοφόρο φορτηγό όχηµα  έξι (6) µήνες τουλάχιστον 

Για τα δύο (2) καινούρια επιβατικά οχήµατα έξι (6) έτη τουλάχιστον 

Για τη µία (1) λεπίδα αποχιονισµού εικοσιτέσσερις (24) µήνες τουλάχιστον                                                           

Για τον ένα (1) γεωργικό ελκυστήρα δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον                                                                    

Για τα λοιπά µηχανήµατα και λοιπό εξοπλισµό δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

Για τον ένα  (1) διαµορφωτή γαιών (grader) δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον 

 

 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συµµετοχής,  και καλής εκτέλεσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 

του ν 4412/2016.              

  

Άρθρο 23ο  

Παραλαβή  

Τα είδη της προµήθειας θα παραδίδονται µε έξοδα, µέσα και µέριµνα του αναδόχου προµηθευτή στον 

χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Δήµο θέρµης.: 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη µέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη και 

η σύµβαση. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Δ.Σ, ύστερα από αίτηµα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του. 
Η παραλαβή θα γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και θα συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρµόδιες Επιτροπές, οριζόµενες κατά 

περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.   

Η παράδοση και παραλαβή των υλικών της παρούσας προµήθειας θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ν 4412/2016. 

Τα είδη της προµήθειας θα παραλαµβάνονται από την προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό επιτροπή κατά 

τις εργάσιµες ηµέρες και πάντα µέσα στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα της 

προµήθειας, ήτοι από τις 7.00 έως και τις 15.00. 



  

 

 

ΆΡΘΡΟ 24ο  

Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας 

Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί 

της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

µέλη της ένωσης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν 4412/2016. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 25ο 

Κήρυξη ανάδοχου ως έκπτωτου 

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, 

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016,  

 

2.Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

3.Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερηµερίας. 
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/16 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο  άρθρο 74 του ν. 4412/2016.   
 

 

 

 

 



  

Άρθρο 26ο 

Τρόπος πληρωµής  

Η πληρωµή της αξίας των ειδών της προµήθειας θα γίνεται µετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη 

του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και κατόπιν προσκόµισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης 

(τιµολογίου ή τιµολογίου-δελτίου αποστολής) που θα εκδίδεται στα στοιχεία του φορέα της προµήθειας 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην σχετική µελέτη της Οικ. Υπηρεσίας του Δήµου (είδος, ποσότητες κλπ) 

και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του προµηθευτή. Η εξόφληση της δαπάνης 

θα γίνεται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από το λογιστήριο του φορέα 

ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του 

προηγουµένου εδαφίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 27° 

Χορήγηση προκαταβολής 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

Άρθρο 28ο 

Λήψη πληροφοριών - Δηµοσίευση 

1. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το αργότερο την 13/06/2018. 

 

2. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον Εθνικό Τύπο όπως ορίζει ο νόµος. 

 

3. Η διακήρυξη και η µελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Κωδικός NUTS EL 522. 

 

4. Η  διακήρυξη και προκήρυξη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

5. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο, http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

 

6. Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του Δήµου Θέρµης, ενώ ολόκληρη η 

διακήρυξη θα αποσταλεί σε επιµελητήρια, συνδέσµους, επίσης θα διατίθεται η διακήρυξη και τα λοιπά 

τεύχη του διαγωνισµού (µελέτη, τεχνική έκθεση, συγγραφή υποχρεώσεων – προδιαγραφές και 

προϋπολογισµός,) από το διαδίκτυο στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση: 

www.thermi.gov.gr (Ενηµέρωση – Διακηρύξεις). 

 

7. Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού : 

 

 Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς 

φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο 

υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 



  

Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, 

αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφοράς. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες από τη 

λήψη της αίτησης. 

 

Στοιχεία αρµοδίων υπαλλήλων: 

Αθανάσιος Κολοκυθάς και Κυριάκης Μιχάλης, τηλέφωνα 2310-478029, 2310-478027, fax 2310 

478039, e mail: s.kolokythas@thermi.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’’ 
 

 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης  

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 

που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης 

-20377/11-06-2018 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

18-257153-001 

URL της ΕΕ 

National Official Journal 

- 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 

με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Ταυτότητα του αγοραστή  

Επίσημη ονομασία: 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Χώρα: 

Ελλάδα 
 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων                   



  

Type of procedure 

Not specified 

Τίτλος: 

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

Σύντομη περιγραφή: 

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

- 
 
 
 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Επωνυμία: 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

- 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

- 



  

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 



  

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 

ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

- 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 
 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 

Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 

το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

- 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 



  

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 

δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 
 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 

κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

- 
 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 

ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

- 



  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

#1 

 

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 

των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 

- 

Επώνυμο 

- 

Ημερομηνία γέννησης 

- 

Τόπος γέννησης 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

- 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 

δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 

καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 

συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις 

τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 

οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις 

πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 

οντότητες. 

 

 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 



  

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
 
 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 



  

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 

του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 

1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 



  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 

λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 



  

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 



  

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 
 
 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 

χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; 



  

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, 

η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 



  

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, 

η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 



  

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 
 
 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου Ο 

οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 

τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 

τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 



❍ Ναι ❍ Όχι 
 

 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 

τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 



❍ Ναι ❍ Όχι 
 

 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 

παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας 



-  

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 



-  

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 



-  

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 

να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 

εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 

φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 



-  

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 

περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 

ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 

άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 



-  

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 

απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 

της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 

 



-  

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού  

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική 

νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Α: Καταλληλότητα  

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 



-  

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 
 

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 

διασφάλισης της ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας: 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 



-  

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια 

επιλογής υποψηφίων 

Εκδότης 

- 

Λήξη 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο 

οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών 

στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις  

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 

μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 



 

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά 

και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 

εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να 

λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει 

τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να 

υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου 

στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αριθμός αναφοράς)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

- 

Τόπος 

- 

Υπογραφή 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο  

Ο Υπάλληλος του Δήμου  

 

Κολοκυθάς Αθανάσιος 
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