
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                               Τίτλος«Προμήθεια ανταλλακτικών & ελαστικών
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                                               για τα οχήματα ,μηχανήματα έργου και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                               αγροτικά μηχανήματα του  Δήμου Θέρμης»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                 

                       
                                                                                               Αριθ. Μελέτης   19/2016 Δ/νση     
                                                                          Καθαριότητας

                                                                                Προϋπολογισμός: 525.308,75€
                                                                                  Αρ.πρωτ.: 8595/15-03-2017

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό 516/2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας υλικών ,β) την με αριθμό
130/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης γ)  την με
αριθμό 176/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών
της μελέτης  με  α/α  19/2016 της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Καθαριότητας και έγκρισης των όρων
διακήρυξης  και  ψήφισης  των  σχετικών  πιστώσεων,  προκηρύσσει  δημόσιο  ανοικτό  διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης,για την προμήθεια
«ανταλλακτικών  και  ελαστικών   των  οχημάτων  ,μηχανημάτων  έργου  και  αγροτικών
μηχανημάτων του Δήμου», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με α/α 19/2016 και
με τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 1°
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
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 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.
ε)Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
στ)Της με αριθμ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
ζ)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
η)Του ΠΔ.80/2016(ΦΕΚ 145/05-08-2016)Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
θ)Του  Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/08-08-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  ,΄Εργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών”
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Άρθρο 2° 
Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Ο Προϋπολογισμός
ε) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Αρθρο 3°
Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

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  στην   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.)».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr    του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  21/03/2017
και ώρα 08.00:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
23/04/2017 και ώρα 17:00:00 μ.μ.

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 στο 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 -Αντικείμενο προμήθειας
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε  525.308,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 
423.636,14€ χωρίς ΦΠΑ. Και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2017 και 2018 
σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή.

K.A. 2017 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
10.6671.001 (Ανταλλακτικά) 2.000,00 € 6.000,00 €
10.6671.002 (Ελαστικά) 2.480,00 € 1.413,60 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15.6671.001 (Ανταλλακτικά) 5.000,00 € 15.000,00 €
15.6671.002 (Ελαστικά) 6.200,00 € 5.629,60 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
20.6671.001 (Ανταλλακτικά) 70.000,00 € 211.719,20 €
20.6671.002 (Ελαστικά) 24.800,00 € 27.069,20 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
30.6671.001 (Ανταλλακτικά) 8.000,00 € 25.844,00 €
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30.6671.002 (Ελαστικά) 7.812,00 € 7.812,00 €
30.6672.001 (Ανταλλακτικά Μ.Ε.) 18.600,00 € 26.579,93 €
30.6672.002 (Ελαστικά Μ.Ε.) 12.400,00 € 9.721,60 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
35.6671.002 (Ελαστικά) 1.860,00 € 1.240,00 €
35.6672.001 (Ανταλλακτικά Μ.Ε.) 8.000,00 € 20.127,62 €
35.6672.002 (Ελαστικά Μ.Ε.) - -
ΣΥΝΟΛΑ 167.152,0€ 358.156,75€

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς στα σημεία που θα υποδειχθούν από την
καθ ύλη αρμόδια υπηρεσία σε ότι αφορά τα ανταλλακτικά  και για τα ελαστικά  περιλαμβάνεται  το κόστος  
εξαγωγής  ζυγοστάθμισης και τοποθέτησης των νέων ελαστικών.
Τα προς προμήθεια είδη αφορούν το σύνολο των ανταλλακτικών  και ελαστικών που κατά την διάρκεια 
της σύμβασης μπορεί να απαιτηθούν προκειμένου να είναι εφικτή η συντήρηση ή η επισκευή του 
συνόλου των μηχανοκίνητων οχημάτων του Δήμου  είτε αυτά περιγράφονται στην με α/α 19/2016 
μελέτη είτε όχι. 
Η αξία της σύμβασης ως προς το μέγιστο όριο της δεν μπορεί κατά την εκτέλεσή της να ξεπερασθεί
Τα είδη και η αξία ανά είδος   αναφέρονται αναλυτικά  στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Οι ποσότητες των περιγραφόμενων ειδών της μελέτης, κατά την εκτέλεση της προμήθειας 
μπορεί να μεταβάλλονται ανά ομάδα ή και ανά σύμβαση ακόμη και με είδη που είναι εκτός 
περιγραφών του προϋπολογισμού της μελέτης ,χωρίς να αυξάνεται το ποσό της αξίας της 
σύμβασης ,ή των ποσοτήτων, που θα συναφθεί με τον ανάδοχο. 

Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων 
ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες που δεν έχουν 
απορροφηθεί από το Δήμο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται ο Δήμος να μην τις 
απορροφήσει, χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.

Αναλυτικά οι περιγραφές των ειδών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναφέρονται στην μελέτη με 
α/α 19/2016 της Δ/νσης Καθαριότητας.

Σχετική Π.Α.Υ. 333/11-03-2017

Σχετικά CPV :34913000-0,34350000-5,34351000-2,34351100-3,34352000-9,34352100-
0,34352200-1,34352300-2.

Άρθρο 5°
Δικαιούμενοι συμμετοχής-Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερομένων

1. Στο 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. 
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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.   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) ταυτοποιουνται
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 Identification Number) και ταυτοποιουνται
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   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.

Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερομένων
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1.  Αποκλείεται  του  διαγωνισμού αυτός  που  υπάρχει  εις  βάρος  του  τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/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
(ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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 (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (A' 215).
2. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, όποιος καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση που
έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του συμπεριφορά.
3. Αποκλείεται επίσης του διαγωνισμού όποιος:
α.  Τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση  (εκούσια  ή  αναγκαστική),  αναγκαστική  διαχείριση,
πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται  από τη  νομοθεσία  της
χώρας εγκατάστασής του.
β.  Έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  διαδικασία  εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη
από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 
γ. Έχει αποδεδειγμένα φανεί ασυνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, τόσο
έναντι του Δήμου  Θέρμης  όσο και έναντι των άλλων φορέων του δημόσιου τομέα. 
δ. Έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την υπηρεσία ή έχει αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
ε.  Δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  για  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της
χώρας εγκατάστασής του.
στ.  Δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  φορολογικές  του  υποχρεώσεις,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της
ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.
η.  Δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  κατά  την  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων  που
απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής
νομοθεσίας.
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΄Αρθρο 6°
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού,  τα εξής δικαιολογητικά,  σε μορφή αρχείου .pdf,  όπως
αναλυτικά περιγράφονται τα παρακάτω:

6.1
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11,η αξία της οποίας θα 
ισούται με το 2%   της αξίας του προϋπολογισμού ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για τον 
οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα την μήνα μετά λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλ. επτάμηνη ισχύ από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής). Η εγγυητική επιστολή μπορεί να δίδεται  με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα  με τη νομοθεσία των κρατών 
μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στα Ελληνικά.

2.Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθμός fax και ηλεκτρονικής
διεύθυνσης όπου θα μπορούν δυνητικά να αποστέλλονται  ανακοινώσεις και άλλα έγγραφα. 
Επίσης, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του αρμόδιου για την παραλαβή των αποστελλόμενων
από την υπηρεσία εγγράφων.

3.Υπεύθυνη Δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο 
έντυπο της οικονομικής  προσφοράς τις ζητούμενες από το τιμολόγιο προσφοράς περιγραφές ειδών 
και ποσότητες. Σε περίπτωση  ασυμφωνίας σε ότι αφορά ποσότητες ή περιγραφές μεταξύ του 
προϋπολογισμού και των εντύπων οικονομικών προσφορών θα λαμβάνονται υπόψη τα 
αναφερόμενα στον προϋπολογισμό και θα διορθώνεται από τον συμμετέχοντα το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς.   

4.Υπεύθυνη Δήλωση οπού θα δηλώνεται η ομάδα ή οι ομάδες του προϋπολογισμού για τις οποίες 
κατατίθεται  προσφορά.

5.Υπεύθυνη Δήλωση οπού θα δηλώνονται τα ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης 
εργοδοτών και εργαζομένων. 

6.Για όσους καταθέσουν προσφορά για τις ομάδες 1 έως και 14(Ανταλλακτικά):               
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα αποστείλουν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου προσφοράς ,σε ηλεκτρονική μορφή (CD) τον
πλήρη τυπικό τιμοκατάλογο των ειδών τους για τα ανταλλακτικά οχημάτων που διαθέτουν.

7.Για όσους καταθέσουν προσφορά για την ομάδα 15 (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) και οι εργασίες αντικατάστασης
γίνουν σε εγκαταστάσεις συνεργείου τρίτου.:
Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα  στην οποία θα αναφέρεται η επωνυμία της συνεργαζόμενης 
επιχείρησης και ο τόπος εγκατάστασης αυτής. 

8.Για όσους καταθέσουν προσφορά για την ομάδα 15 (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) και οι εργασίες αντικατάστασης
γίνουν σε εγκαταστάσεις συνεργείου τρίτου.
Υπεύθυνη Δήλωση του τρίτου ότι αποδέχεται να αναλάβει να εκτελέσει τις εργασίες αντικατάστασης 
των ελαστικών έτσι όπως αυτές  περιγράφονται στην μελέτη με α/α 19/2016 της  Δ/νσης 
Καθαριότητας και της παρούσας διακήρυξης ,για το σύνολο των ελαστικών που περιγράφονται στη 
μελέτη.
9. Για όσους καταθέσουν προσφορά για την ομάδα 15 (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) και οι εργασίες 
αντικατάστασης γίνουν σε εγκαταστάσεις συνεργείου τρίτου.:
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Υπεύθυνη Δήλωση του τρίτου εάν έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς 
του δημόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής των προσφορών.

10.Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986  ,σύμφωνα με το  “Παράρτημα Α” 
Το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  δίδεται  και  σε  μορφή  αρχείου  xml  προς
διευκόλυνση των συμμετεχόντων ως προς την συμπλήρωσή του.

Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της συμμετέχουσας επιχείρησης φέρουν   ψηφιακή υπογραφή. Οι 
υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων  δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή  και 
δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  τόσο για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς 
και για τυχόν  έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων της παρούσας διακήρυξης πρέπει να φέρει ημερομηνία
,ψηφιακή ή φυσική, το πολύ έως τριάντα (30) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση.
β. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με αντιπρόσωπό τους.

6.3
Διευκρινήσεις επί των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου 6.

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  κατά
περίπτωση, πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα(σύμφωνα με τον Ν. 4250/14,
ΦΕΚ Α/74/26-3-14)

Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από
το Ελληνικό Δημόσιο ή φορέων του Δημόσιου Τομέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων
ημεδαπών ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο.                                                                                                                                                 
Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων ,αυτά
πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.

Η επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόμιση πρωτότυπων 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού υπό τη μορφή 
φωτοαντίγραφου.
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Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά 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   τηλ.2313-300700   ,   με   διαβιβαστικό   όπου   θα   αναφέρονται  αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις και έγγραφα έκδοσης της συμμετέχουσας 
επιχείρησης  υπογράφονται   ψηφιακά ,από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο ,φέρουν     
ψηφιακή υπογραφή  και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση και επίσης δεν απαιτείται  
σφραγίδα ,ημερομηνία και υπογραφή σε φυσική μορφή.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων  δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή      
και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  τόσο για τις Υπεύθυνες   Δηλώσεις   
καθώς και για τυχόν  έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Τα αναφερόμενα για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις ισχύουν για το σύνολο της 
διακήρυξης

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 Υπηρεσία Πρωτόκολλο του   
δήμου Θέρμης  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 προσκομιζόμενα    στοιχεία    
ενδεικτικά    αναφέρονται    :  η εγγύηση  συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κ.α. 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.

Άρθρο 7°
Φάκελος προσφοράς
7.1. Με ποινή αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

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 
όλα τα ζητούμενα, κατά περίπτωση ,από το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρών άρθρο 
7.2.
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Στον υποφάκελο εγγράφονται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 6 και 7.2 της 
παρούσας διακήρυξης με την σειρά που αυτά ζητούνται

7.2. Στον υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά σε ότι αφορά την
τεχνική προσφορά οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού   πρέπει να αναρτήσουν :

1.Υπεύθυνη Δήλωση ,για όσους καταθέσουν προσφορά για τις ομάδες 1 έως 14 (ανταλλακτικά), 
οπού θα δηλώνεται ότι:

Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί ανάδοχος ,είτε μερικά είτε ολικά , θα δηλώνει ότι  τα παραδοτέα
υλικά, εφόσον είναι εφάμιλλα των γνησίων,(όπου γνήσια ,τα ανταλλακτικά της κατασκευάστριας
εταιρείας του οχήματος ή της υπερκατασκευής) θα προέρχονται από κατασκευαστές οι οποίοι:

1.Έχουν πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας (παραγωγικής  διαδικασίας) σε ισχύ  κατά  ISO
9001.

2. Έχουν  Πιστοποίηση κατά CE για τα υλικά (ηλεκτρολογικά) για όπου υπάρχει υποχρέωση για
σήμανση κατά CE.

3.Έχουν   δήλωση συμμόρφωσης  σύμφωνα με την 1400/2002 ή 461/2010 οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Σε περίπτωση που προσφέρονται  γνήσια ανταλλακτικά  στην  Υ.Δ. θα αναγράφεται ότι τα 
προσφερόμενα υλικά είναι  της κατασκευάστριας του οχήματος εταιρίας ή της 
υπερκατασκευής. 

2.Για όσους καταθέσουν προσφορά για την ομάδα 15 (ΕΛΑΣΤΙΚΑ). 

α. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος είτε του συμμετέχοντα είτε του τρίτου.

β. Άδεια λειτουργίας συνεργείου συντήρησης και επισκευής τροχών συνήθων οχημάτων , 
μεγάλων και βαρέων οχημάτων είτε του συμμετέχοντα είτε του τρίτου.

3.Υπεύθυνη Δήλωση ,για όσους καταθέσουν προσφορά για την ομάδα 15 (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) ,οπού θα 
δηλώνεται ότι:
α) Τα προς προµήθεια ελαστικά  είναι καινούργια και αµεταχείριστα  και  η εβδοµάδα κατασκευής
των ελαστικών θα απέχει λιγότερο του ενός έτους από την ηµεροµηνία τοποθέτησης στα οχήματα 
του ∆ήµου. Ακόµη  θα πρέπει να δηλώνεται  κατ ελάχιστο ένας χρόνος εγγύησης από την 
τοποθέτηση των ελαστικών.

β). Τα προς προµήθεια ελαστικά διαθέτουν  έγκριση καταλληλότητας σύµφωνα µε τον κανονισµό 
ECE-R30 και ECE-R54 της Ε.Ε

γ). Τα προς προµήθεια ελαστικά διαθέτουν Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001 ή κατά 
ISO 16949 της κατασκευάστριας εταιρίας

4.Για όσους καταθέσουν προσφορά για την ομάδα 15 (ΕΛΑΣΤΙΚΑ)
Βεβαίωση συµµετοχής σε Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης (ΣΣΕ∆) µε
Αριθµό Μητρώου Παραγωγού ή Εισαγωγέα ο οποίος θα πρέπει να είναι σε ισχύ. 
Σε περίπτωση που κάποιος συµµετέχων δεν έχει την υποχρέωση να είναι εγγεγραµµένος στο 
Μητρώο, θα πρέπει να υποβάλλει αντίστοιχη Βεβαίωση και Αριθµό Μητρώου του κατασκευαστή 
ή του εισαγωγέα από τον οποίο προµηθεύεται. 
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Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί Μητρώο από το αρμόδιο Υπουργείου θα πρέπει να 
κατατίθεται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία για την σύσταση του Μητρώου παραγωγών 
όπου θα αναφέρεται η μη σύσταση μητρώου έως και την ημερομηνία  αποστολής στοιχείων της 
διακήρυξης στο φύλλο της εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

H επιτροπή διενέργειας  µπορεί  να ζητεί  συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινήσεις που 
άπτονται των τεχνικών προσφορών ή ακόμη και να ζητάει δικαιολογητικά πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα για όσα αναφέρονται στις Υ.Δ. της παρούσας διακήρυξης.

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται και αποστέλλονται κατά περίπτωση πρωτότυπα ή 
ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα (συμφωνά με τον Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α/74/26-3-14)

Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το 
Ελληνικό Δημόσιο ή φορέων του Δημόσιου Τομέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Σε 
περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών ,αυτά πρέπει να είναι 
ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Σε περίπτωση ανάρτησης ή και 
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 σύνολο
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και  προσκομίζονται    κατά περίπτωση από  
αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  (Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Θέρμης  ,Πλατεία  Δημοκρατίας  1,Θέρμη
τηλ.2313-300700  ,  NUTS  :  GR122,  με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

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 : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους
φορείς.

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις και έγγραφα έκδοσης της συμμετέχουσας 
επιχείρησης  υπογράφονται   ψηφιακά ,από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο ,φέρουν     
ψηφιακή υπογραφή  και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση και επίσης δεν απαιτείται η 
σφραγίδα ,ημερομηνία και υπογραφή σε φυσική μορφή.  

Οι τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων  δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και 
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υπογραφή  και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  τόσο για τις Υπεύθυνες 
Δηλώσεις καθώς και για τυχόν  έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

7.3.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 αναλυτικά στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία

Επί ποινή αποκλεισμού οι αναλυτικές οικονομικές προσφορές θα είναι συνταγμένες στα 
έντυπα οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας και θα αναρτάται το σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο σε μορφή pdf.

7.4. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται από όλα τα μέλη 
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

7.5. 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.

7.6 Διευκρινήσεις επί του φακέλου συμμετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται μόνο όταν ζητούνται από
την Επιτροπή   Διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο αυτού με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

7.7 Το σύνολο της επικοινωνίας ,η αποστολή και η λήψη εγγράφων θα πραγματοποιείται με 
ηλεκτρονικό τρόπο και θα είναι έγκυρη μόνο δια μέσω του συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ.

Άρθρο 8°
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού - Ανακήρυξη μειοδότη

8.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικές 
προσφορές μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέσα στην προθεσμία και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας διακήρυξης.

8.2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί το 
διαγωνισμό.
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8.3. 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.

8.4 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

μόνο δια μέσου της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα, δια μέσου της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 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.

8.5 Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για 
καθεμία εκ των δεκαπέντε  (15) ομάδων τον προϋπολογισμού της μελέτης.

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική 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 9° 
Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
της  μελέτης της Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα 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 οριστική παραλαβή της συνολικής ποσότητας της προμήθειας.
Αποκλείεται αναπροσαρμογή των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή
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πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η προσφορά  χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί 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 10°
Χρόνος ισχύος προσφορών
10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την καταληκτική
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, καθώς και τον χρόνο που αποδέχτηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους.

10.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 
τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Άρθρο 11°
Εγγύηση Συμμετοχής

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ,για την ομάδα 1 το ποσό των 597,06€ (29.853,03
*2%) ,για την ομάδα 2 το ποσό των 455,43€ (22.771,79€*2%) ,για την ομάδα 3 το ποσό των 70,08€ 
(3.504,00*2%) , για την ομάδα 4 το ποσό των  70,08€ (3.504,00*2%), για την ομάδα 5 το ποσό των 133,98
€ (6.699,11*2%), για την ομάδα 6 το ποσό των  266,99€ (13.349,40*2%), για την ομάδα 7 το ποσό των  
3.872,22€ ( 193.611,08*2%) , για την ομάδα 8 το ποσό των  62,00€ (3.100,00*2%) , για την ομάδα 9 το ποσό 
των  59,74€ (2.986,95*2%) , για την ομάδα 10 το ποσό των  580,32€ (29.015,88*2%) , για την ομάδα 11 το 
ποσό των  246,03€ (12.301,55*2%), για την ομάδα 12 το ποσό των  131,09€ (6.554,54*2%) , για την ομάδα 13
το ποσό των  30,31€ (1.515,26*2%), για την ομάδα 14 το ποσό των  148,39€ (7.419,55*2%) και για την ομάδα
15 το ποσό των  1.749,00€ (87.450,00*2%) .

Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες της μίας ομάδας μπορεί να κατατίθεται μία εγγυητική που 
θα ισούται με το ποσό που απαιτείται για τις επί μέρους ομάδες. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης προ ΦΠΑ για την οποία κατατίθεται προσφορά.
Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς για το σύνολο των τμημάτων η εγγυητική συμμετοχής 
ανέρχεται σε  8.472,72€ (423.636,14€*2%).
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
Τον αριθμό της εγγύησης.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Θέρμης , που διενεργεί το
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
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χαρτοσήμου.
Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.( Πρέπει   να   έχει  τουλάχιστον  επτάμηνη (7)   
ισχύ από την καταληκτική  ημερομηνία ηλεκτρονικής   υποβολής των προσφορών  ).
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 και χρόνο
ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγυητική μπορεί να δίδεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 12°
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  
από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια .

Άρθρο 13°
Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές - Πλήθος προσφορών

Επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να δώσουν προσφορά για ομάδα του προϋπολογισμού αλλά 
όχι για μέρος ομάδας.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε τύπος προσφερόμενου είδους πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς .

Άρθρο 14°
Ενστάσεις – προσφυγές προ της υπογραφής της σύμβασης

Ένσταση (προδικαστική προσφυγή) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 
διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

1.  Σε περίπτωση ένστασης  (προδικαστικής προσφυγής)  κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,  η
προθεσμία άσκησής της είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

2. 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. . 

3.Η ένσταση  (προδικαστική προσφυγή)  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία
αποφασίζει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης (προδικαστικής προσφυγής), απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης (προδικαστικής προσφυγής), η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου
με το μηδέν πέντε τοις εκατό (0,5%) επί της  εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η
ένσταση (προδικαστική προσφυγή) γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

4.Για  την  εξέταση  των  προβλεπόμενων  ενστάσεων  που  υποβάλλονται  ενώπιον  του  Δήμου  Θέρμης,
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συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη
του οποίου είναι  διαφορετικά  από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα
θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κλπ).

5. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 12 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»], μέσω του 
συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή.

6.Έως την 31/03/2017 για προδικαστικές προσφυγές και προσφυγές ενώπιον των διοικητικών 
δικαστηρίων ισχύουν οι διατάξεις του ν.3886/2010.
Από  01.04.2017  εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) (άρθρο 379 παρ. 8 
του Ν.4412/2016) 

Άρθρο 15°
Έξοδα - κρατήσεις – επιβαρύνσεις.
Στη συμβατική αξία της προμήθειας , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%.
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
γ)0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ του Δημοσίου, που παρακρατείται από την 
αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων. 
δ) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε
εφημερίδες  βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46
του Ν.3801/2009) και εγκύκλιος 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.».Το κόστος δημοσίευσης
που βαρύνει τον ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 1.200,00€ ανά δημοσίευση .0 επιμερισμός των
εξόδων δημοσίευσης γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό για τον οποίο δίνει προσφορά ο
ανάδοχος.
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο.
ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των σχετικών
παραστατικών δαπάνης.

Άρθρο 16°
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
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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.

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
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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. 
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ΑΡΘΡΟ 1  7  
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 κοινοποιηθεί η  απόφαση  κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και  εφόσον
ο τελευταίος υπέβαλε επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  έπειτα από σχετική 
πρόσκληση. 

ΑΡΘΡΟ 1  8  
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 δήμο 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 19°
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης –Ρήτρες.

Πριν ή κατά  την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% της
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συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα
πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το Δημόσιο και να έχει ισχύ
τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης .
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Να απευθύνεται στον Δ. Θέρμης.
δ) Τον αριθμό της εγγύησης.
ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ζ) Τον αριθμό της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
αποτελέσματος  και τα προς προμήθεια υλικά.
η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δ. Θέρμης και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
ια) Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί:
Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως
προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα
είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας , απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο
ελάττωμα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, την έγκριση αυτού από
το Δημοτικό Συμβούλιο και εφόσον δεν υπάρχουν ταμειακές εκκρεμότητες του ανάδοχου προς
το Δήμο και έχουν σχέση με την σχετική σε αυτόν ανάθεση. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα  υπέχει θέση εγγυητικής καλής λειτουργίας έως την 
προσκόμιση της εγγυητικής καλής   λειτουργίας.
Η εγγυητική   μπορεί να παρέχεται και με τη μορφή γραμματίου σύστασης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 20°
Υποβολή δειγμάτων.
Κάθε διαγωνιζόμενος εφόσον του ζητηθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 
υποχρεούται να υποβάλλει πλήρη δείγματα των υλικών που προσφέρει. Η υποβολή των δειγμάτων 
αυτών αποσκοπεί στην υποβοήθηση της αξιολόγησης των προσφορών
και η αποδοχή τους δεν απαλλάσσει, σε καμία περίπτωση, τον προσφέροντα από την υποχρέωση του 
να παραδώσει υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Άρθρο 21°
Χρόνος και τρόπος παράδοσης των ανταλλακτικών - Διάρκεια σύμβασης ή 
συμβάσεων(ανταλλακτικών και ελαστικών).

Η παράδοση των υλικών  θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και αναλόγως των 
αναγκών του Δήμου .Η μεταφορά των υλικών βαρύνει τον ανάδοχο και τα υλικά θα 
παραδίδονται στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης  αφού προηγουμένως γίνει συνεννόηση με την 
Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων  που θα ορίσει η αρμόδια για την διαχείριση της 
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προμήθειας Υπηρεσία. 
Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 
μέσα σε δύο  (2) εργάσιμες ημέρες  να έχει διαθέσιμο το προς προμήθεια υλικό στο εργοτάξιο του 
Δήμου στη Θέρμη,εκτός και αν με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας και της Επιτροπής 
συντήρησης και επισκευής οχημάτων ο χρόνος αυτός παραταθεί λόγω αντικειμενικής δυσκολίας 
εξεύρεσης των υλικών.
Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η σύμβαση ή οι συμβάσεις  θα έχουν  διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή τους, με 
δυνατότητα παράτασης  μέχρι και  ένα (1) τρίμηνο κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
χωρίς αύξηση  της αξίας των συμβάσεων.

Άρθρο 22°
Παραλαβή υλικών.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Δήμου, 
οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.  

Η κάθε τμηματική οριστική παραλαβή  γίνεται εντός δέκα  ημερών (10) από την παράδοση των 
υλικών μετά από μακροσκοπικό έλεγχο.

Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται τμηματικά από την οικεία
επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης , η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια
απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους και την αντικατάσταση αυτού εντός δύο εργάσιμων
ημερών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός
των οριζόμενων από αυτήν προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση
αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες
και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ως άνω είδη σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και της προσφοράς.

Τα  πρωτόκολλα  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνονται  από  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  με
απόφασή  του,  η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την  απόρριψή  του,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί
αυτοδίκαια.

Επίσης η κάθε παράδοση ,η οποία θα γίνεται  υποχρεωτικά στο εργοτάξιο του Δήμου Θέρμης
,υλικού  ή  υλικών,  θα  συνοδεύεται  από  Υπεύθυνη  Δήλωση  η  οποία  θα  αναφέρει   αν   τα
ανταλλακτικά  είναι  γνήσια  ή  εφάμιλλα  και  σε  περίπτωση  εφάμιλλων  θα  αναφέρονται,  κατά
περίπτωση, τα ζητούμενα στο άρθρο 7.2.1 της διακήρυξης.

Αντίστοιχη  Υπεύθυνη Δήλωση για κάθε τοποθέτηση ,θα κατατίθεται και από τον ανάδοχο των
ελαστικών και θα αναγράφει όσα αναφέρονται στο άρθρο 7.2.3  της διακήρυξης.

Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να ζητεί όποτε αυτή κρίνει, την προσκόμιση κάθε εγγράφου που
αναφέρεται  στις  Υπεύθυνες  Δηλώσεις   ή  οτιδήποτε  έγγραφο  ,κατά  την  κρίση  της,  που  είναι
συναφές  με τα παραδοτέα υλικά.
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Άρθρο 23°
Τόπος, Τρόπος,  Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας των ελαστικών . 

Εάν οι εγκαταστάσεις του  αναδόχου της προμήθειας ή του τρίτου που θα δηλωθεί από τον 
ανάδοχο κατά την διαγωνιστική διαδικασία ,βρίσκονται  σε απόσταση  μικρότερη των τριάντα  
(30) χιλιομέτρων από το εργοτάξιο του Δήμου, οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών θα 
γίνονται  στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου σε ότι αφορά τα φορτηγά ,ημιφορτηγά 
και επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ σε ότι αφορά τα μηχανήματα έργου και τα αγροτικά μηχανήματα η 
αντικατάσταση των ελαστικών θα γίνεται από κινητό συνεργείο του αναδόχου σε εγκαταστάσεις 
του Δήμου που θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε  περίπτωση που οι 
εγκαταστάσεις του αναδόχου ή του τρίτου ,βρίσκονται σε απόσταση  μεγαλύτερη των τριάντα (30)
χιλιομέτρων, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητό συνεργείο για να εκτελεί τις εργασίες 
αντικατάστασης  του συνόλου των ελαστικών στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου. Σε περίπτωση 
ακινητοποίησης οχήματος ή μηχανήματος έργου η αντικατάσταση θα γίνεται στο σημείο 
ακινητοποίησης εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Οι εργασίες αντικατάστασης των ελαστικών μπορούν να  εκτελούνται σε εγκαταστάσεις που 
δεν ανήκουν στον ανάδοχο αλλά θα πρέπει να δηλωθούν κατά την συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό.

Σε ότι αφορά την διαδικασία αντικατάστασης των ελαστικών.
Το γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων  συντάσσει  «δελτίο ή εντολή επισκευής και  
επιθεώρησης οχήματος»  το οποίο και διαβιβάζει  προς  έλεγχο και έγκριση από την  Επιτροπή 
Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Θέρμης.
Αφού λάβει την έγκριση (εντολή) από την παραπάνω επιτροπή   ο ανάδοχος,  προχωρά στην 
προμήθεια των απαραίτητων ελαστικών και στη συνέχεια  τοποθετεί  στο όχημα  που αναγράφεται
στην παραπάνω εντολή τα ελαστικά  καθώς και τον αριθμό αυτών που θα αναφέρονται στην 
εντολή επισκευής και επιθεώρησης οχημάτων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη 
της εντολής.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που 
αναγράφονται στον  προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου 
των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

Άρθρο 24°
Ευθύνη αναδόχου, χρόνος εγγύησης, εγγυητική καλής λειτουργίας και διατήρησης.

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των
πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.
Στην περίπτωση παράδοσης ακαταλλήλου ή ελαττωματικού υλικού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και ξεκινά
από την επομένη της σύνταξης του εκάστοτε πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 
Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα
ή ακαταλληλότητα υλικού ,ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση του ελαττώματος
ή την αντικατάσταση του υλικού με έξοδα του αναδόχου ή κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε
την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και
διατήρησης των προσφερομένων ειδών ,αξίας ισόποσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ,
διάρκειας δεκαπέντε (15) μηνών από τη σύνταξη του τελευταίου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Η εγγυητική καλής λειτουργίας και διατήρησης επιστρέφεται μετά την παρέλευση του χρόνου
εγγύησης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από την πλευρά του Δήμου.
Η εγγυητική καλής λειτουργίας μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά.
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Άρθρο 25°
Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση-κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 
δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16)

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της 
συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο 
προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην 
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. (άρθρο 213 παρ.2 
Ν.4412/16)

Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 
από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική 
εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. (άρθρο 213 
παρ.3 Ν.4412/16). 

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. (άρθρο 207 
παρ.1 Ν.4412/16)

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16)

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. (άρθρο 207 παρ.3 Ν.4412/16)

Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του 
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συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
(άρθρο 207 παρ.4 Ν.4412/16)

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το 
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. (άρθρο 207 παρ.5 Ν.4412/16)

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. (άρθρο 207 παρ.6 Ν.4412/16) 

Άρθρο 26°
Κήρυξη προμηθευτή  ως έκπτωτου-κυρώσεις.

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 αποφαινομένου 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  .  

Αρθρο 27°
Τρόπος - χρόνος πληρωμής.

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή και 
τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου  κάθε τμηματικής παράδοσης ,κατόπιν προσκόμισης του 
σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής) και εφόσον έχουν 
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καταβληθεί πριν την πρώτη πληρωμή οι δαπάνες δημοσίευσης . Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται 
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του Δήμου ή 
ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του 
προηγουμένου εδαφίου.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. 

Αρθρο 28°
Χορήγηση προκαταβολής.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.  

Αρθρο 29°
 Δημοσίευση - Λήψη πληροφοριών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού, μετά  την ηλεκτρονική 
αποστολή  στοιχείων της διακήρυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιώντας τυποποιημένα 
έντυπα που εγκρίνονται από αυτή ,προκειμένου να δημοσιευθούν στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Ημερομηνία αποστολής το αργότερο την 16/03/2017.
Η Διακήρυξη  θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης  (www.thermi.gov.gr) το 
αργότερο την 16/03/2017.
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 20/03/2017. 
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά  σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες ,δύο (2) 
ημερήσιες τοπικές του νομού Θεσσαλονίκης ,μια (1) εβδομαδιαία τοπική του νομού Θεσσαλονίκης 
καθώς και στο Φ.Ε..Κ (τεύχος Δημοσίευσης Δημοσίων Συμβάσεων-Δ.Δ.Σ). 
Αρμόδιοι υπάλληλοι τηλεφωνικής επικοινωνίας οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ  & Κολοκυθάς  
Αθανάσιος ,τηλ 2310-478027,2310-478029, Fαχ 2310-478046, δ/νση 2° χλμ Θέρμης –Τριαδίου.
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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 πουαπαιτούνταιστοµέροςΙ

ανακτώνταιαυτόµατα,υπότηνπροϋπόθεσηότι

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του

ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη

Εφημερίδα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθµός τηςπροκήρυξης

8595/15-03-2017

Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ:

2017/S 035-857

URL της ΕΕ

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
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Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων Τίτλος:

Προμήθεια «ανταλλακτικών και ελαστικών των οχημάτων ,μηχανημάτων  έργου

και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου»

Σύντοµη περιγραφή:

Προμήθεια «ανταλλακτικών και ελαστικών των οχημάτων ,μηχανημάτων έργου

και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου»

Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν 

υπάρχει): 8595/15-03-2017

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα Επωνυµία:

-

Οδός και αριθµός:

-

Ταχ. κωδ.:

-

Πόλη:

-

Χώρα:

---

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάνυπάρχει):

-

Ηλ. ταχ/µείο:

-

Τηλέφωνο:

-

Αρµόδιος ή αρµόδιοι  επικοινωνίας:

-

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:

-

Εάνδεν υπάρχει αριθµόςΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό

αριθµό ταυτοποίησης, εφόσοναπαιτείται και υπάρχει

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

• Ναι

• Όχι

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο

οικονοµικός φορέας είναιπροστατευόµενο 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 µειονεκτούντωνεργαζοµένων;

-

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 
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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:

-

Οοικονοµικόςφορέαςσυµµετέχει στη διαδικασίασύναψης

σύµβασης απόκοινούµεάλλους;

• 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 οικονοµικούςφορείςπουσυµµετέχουν

από κοινού στη διαδικασίαπροµήθειας:

-

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
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#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:

-

Εάνχρειάζεται, δώστε λεπτοµερήστοιχεία σχετικά µε την

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

-

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 Vκατωτέρω;
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• 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.

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των 

οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός   φορέας

(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

6



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

24ηςΟκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ

L 300 της 11.11.2008, σ.  42).

Η απάντησή σας

• Ναι

• Όχι

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

• Ναι

• Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• Ναι

• Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης
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-

∆ιαφθορά

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-πλαίσιο2003/568/ΔΕΥ τουΣυμβουλίου, της22ας Ιουλίου2003 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

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

• Ναι

• Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
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• 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

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

• Ναι

• Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-
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Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• 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 λόγοςαποκλεισμούπεριλαμβάνειεπίσηςτηνηθικήαυτουργίαήτην

απόπειρα εγκλήματος,όπωςαναφέρονταιστοάρθρο4τηςενλόγω

απόφασης-πλαίσιο. Ηαπάντησήσας

• Ναι

• Όχι

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

• Ναι
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• Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• 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

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

• Ναι

• Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• 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  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

Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης

-

Αιτιολογία

-
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Ο οποίος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση,

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού.

-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

• Ναι

• Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• Ναι

• Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρωνή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού
Καταβολή φόρων

Παρέβηοοικονομικόςφορέας τιςυποχρεώσεις τουόσοναφοράτηνκαταβολή

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

χώραεγκατάστασης;

Η απάντησή σας

• Ναι

• Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος  µέλος

---

Ενεχόµενο ποσό

-
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---

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

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• Ναι

• Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
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καταβολήεισφορώνκοινωνικήςασφάλισης,τόσοστηχώραστηνοποίαείναι

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του

αναθέτονταφορέα, εάν είναιάλλοαπό τη χώραεγκατάστασης;

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

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• Ναι
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• Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 

ή επαγγελµατικό παράπτωµα

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
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-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)

• Ναι

• 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

-

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε 

να εκτελέσετε τη σύµβαση.Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι

απαραίτητο ναπαρασχεθούνεάνοαποκλεισµόςτων

οικονοµικώνφορέωνστην

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.

-
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Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• 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

-

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε 

να εκτελέσετε τη σύµβαση.Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι

απαραίτητο ναπαρασχεθούνεάνοαποκλεισµόςτων

οικονοµικώνφορέωνστην

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.

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• Ναι

• Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-
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∆ιακανονισµός µε τουςπιστωτές

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με

πιστωτές; Η απάντησή σας

• Ναι

• Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε 

να εκτελέσετε τη σύµβαση.Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι

απαραίτητο ναπαρασχεθούνεάνοαποκλεισµόςτων

οικονοµικώνφορέωνστην

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.

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• 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

-

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε 

να εκτελέσετε τη σύµβαση.Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι
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απαραίτητο ναπαρασχεθούνεάνοαποκλεισµόςτων

οικονοµικώνφορέωνστην

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.

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• 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

-

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε 

να εκτελέσετε τη σύµβαση.Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι

απαραίτητο ναπαρασχεθούνεάνοαποκλεισµόςτων

οικονοµικώνφορέωνστην

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.

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• Ναι
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• Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού

φορέα; Η απάντησή σας

• Ναι

• Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε 

να εκτελέσετε τη σύµβαση.Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι

απαραίτητο ναπαρασχεθούνεάνοαποκλεισµόςτων

οικονοµικώνφορέωνστην

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.

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• 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
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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
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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
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αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας

• Ναι

• Όχι

∆: Αµιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισµού Ισχύουν οι αµιγώς εθνικοί 

λόγοι αποκλεισµού που ορίζονται   στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα σύναψης της σύµβασης;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής Όσοναφορά τα

κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι Ικανοποιεί όλα

τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής
Η απάντησή σας

• Ναι

• Όχι

Α: Καταλληλότητα Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας

2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήριαεπιλογής
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

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• Ναι

• Όχι

URL

-

Κωδικός

-

Εκδότης
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-

Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια Στο άρθρο 58

παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα 

κριτήριαεπιλογής

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Στο άρθρο 58

παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα 

κριτήριαεπιλογής

∆:Συστήµαταδιασφάλισηςποιότηταςκαιπρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης

Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

ορίζονται τα ακόλουθα κριτήριαεπιλογής

Λήξη

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα 

κριτήρια επιλογής υποψηφίων

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:

Σεπερίπτωσηπουαπαιτούνταιορισµέναπιστοποιητικάήάλλες

µορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο 

οικονοµικός φορέας έχει τααπαιτούµεναέγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών

στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το

καθένα: Ηαπάντησήσας

• Ναι

• Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε

-

Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

• Ναι

• Όχι

URL
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-

Κωδικός

-

Εκδότης

-

Μέρος VΙ: Τελικές  δηλώσεις Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω

επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη II έως V 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, 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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την

εθνική εφαρμογή τουάρθρου59παράγραφος5δεύτεροεδάφιο της

οδηγίας 2014/24/ΕΕ),ηαναθέτουσααρχήήοαναθέτωνφορέας

έχουνήδηστην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος 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

-
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Υπογραφή

                                                            Ο δήµαρχος

     

                                                Παπαδόπουλος  Θεόδωρος
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