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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

                     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για  εργασίες  “συντήρησης και επισκευής της µεταφορικής ταινίας µεταφόρτωσης απορριµµάτων”
αξίας 9.994,40€ µε Φ.Π.Α. 24% µε συνοπτικό  µειοδοτικό διαγωνισµό. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

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

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

∆ιαύγεια- 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 ∆ηµοσίων

Συµβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  ,Ανταγωνιστικότητας  ,Υποδοµών  ,Μεταφορών  και

∆ικτύων.

ε)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθµίσεις».

στ)Του Π∆.80/2016(ΦΕΚ 145/05-08-2016)Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

ζ)  Του  Ν.  4412/2016(ΦΕΚ  147/08-08-2016)  “∆ηµόσιες  Συµβάσεις  ,΄Εργων,Προµηθειών  και

Υπηρεσιών”

Και 

α)Την  µε  αριθµό  204/2017  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής   µε  την  οποία  εγκρίθηκε  η

πραγµατοποίηση της δαπάνης και β) την µε αριθµό 236/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

µε την οποία εγκρίθηκε  η  µελέτη µε α/α  04/2017 (∆/νση  Ανακύκλωσης  & Καθαριότητας),η

ψήφιση  σχετικής  πίστωσης  και  οι  όροι  διακήρυξης  για  την“συντήρηση  και  επισκευή  της

µεταφορικής ταινίας µεταφόρτωσης απορριµµάτων” µε διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισµού µε
κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάσει τιµής, διακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε

κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάσει τιµής, επί του προϋπολογισµού της µελέτης 04/2017,σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς

της µελέτης µε α/α 04/2017(∆/νση ανακύκλωσης & καθαριότητας) ,σύµφωνα µε τις διατάξεις του

ν. 4412/2016  και σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:

ΆΡΘΡΟ 1

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  στα γραφεία  της  ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών   του ∆ήµου

Θέρµης ,που βρίσκονται  στο 2ο χλµ. Θέρµης – Τριαδίου ,  τηλ.2310-478010, ΤΚ 57001,NUTS

:GR122, στις  19/04/2017  ηµέρα  Τετάρτη  και   ώρα  από  10:00  π.µ.  (ώρα  έναρξης  παραλαβής

προσφορών)  και  µέχρι  10:30  π.µ.(ώρα  λήξης  παράδοσης  προσφορών),  ενώπιον  της  αρµόδιας

επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισµών.  Οι  προσφορές  κατατίθενται  ενώπιον  της  επιτροπής

διενέργειας του διαγωνισµού την προαναφερόµενη µέρα , ώρα  και τόπο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα ή

χωρίς  τη   φυσική  παρουσία  εκπροσώπου  της  επιχείρησης  σύµφωνα  µε  τους  όρους  που

προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.
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Οι  προσφορές  µπορεί  να  αποστέλλονται  στην  υπηρεσία   Πρωτοκόλλου  του  ∆ήµου  Θέρµης

(Πλατεία  ∆ηµοκρατίας  1  ,Θέρµη  ,ΤΚ  57001  ,Τηλ  .2313-300700)  µε  οποιοδήποτε  τρόπο  και

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται

στην υπηρεσία (πρωτοκολλούνται) µέχρι την προηγουµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας

του  διαγωνισµού.  Για  προσφορές  που  παραλαµβάνονται   εγκαίρως  από  την  Υπηρεσία

Πρωτοκόλλου δεν  απαιτείται η φυσική παρουσία εκπροσώπου κατά την ηµέρα διενέργειας του

διαγωνισµού.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί  η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία,  τότε

αυτός θα γίνει στις  26/04/2017 ηµέρα  Τετάρτη  στον ίδιο τόπο  και ώρα.

ΆΡΘΡΟ 2

Τεύχη δηµοπράτησης

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας  κατά σειρά 

ισχύος είναι: 

α) Η παρούσα διακήρυξη

β) Οι τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Ο  προϋπολογισµός

δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων

ε) Η τεχνική έκθεση

ΆΡΘΡΟ 3

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση 

Η δαπάνη, προϋπολογισµού καθαρής αξίας 8.060,00€ και 9.994,40€ µε ΦΠΑ 24% θα βαρύνει τον  

προϋπολογισµό του 2017 και συγκριµένα τον  Κ.Α. 02.20.6264.003 

Σχετική Π.Α.Υ η 364/22-03-2017

Σχετικό CPV ,50740000-4.

Η δαπάνη αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα από την υπογραφή σχετικής σύµβασης  και για έως

την 31/12/2017. 

Ο  αναλυτικός  προϋπολογισµός  βρίσκεται  στην  σχετική  µελέτη  µε  α/α  04/2017  της  ∆/νσης

Ανακύκλωσης & Καθαριότητας. 

Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύµβασης υπάρχουν ποσότητες που  δεν έχουν απορροφηθεί

από το ∆ήµο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο ∆ήµος να µην τις απορροφήσει

χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου. 

ΆΡΘΡΟ 4

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων- ∆ηµοσιότητα

           

1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν  τη διακήρυξη και τη µελέτη  , είτε από  το

γραφείο προµηθειών του ∆ήµου  Θέρµης  που βρίσκεται στο 2ο χλµ Θέρµης - Τριαδίου , τηλ.2310 -

478027  και 2310 - 478029,  Fax 2310-478046 ,όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ,είτε µέσω

ηλεκτρονικού   ταχυδροµείου   κατόπιν  σχετικού  ηλεκτρονικού  αιτήµατος  στην  ηλεκτρονική

διεύθυνση  m.kiriakis@thermi.  gov  .gr   και  κατόπιν  προηγούµενης  τηλεφωνικής  συνεννόησης.

Αρµόδιοι υπάλληλοι οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ &  Κολοκυθάς Αθανάσιος .

Η διακήρυξη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Θέρµης

(www.thermi.gov.gr).

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερολογιακές ηµέρες πριν

την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
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ΆΡΘΡΟ 5

Αντικείµενο διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός  αφορά στην  ανάθεση της  εργασίας  συντήρησης και  επισκευής της  µεταφορικής

ταινίας  µεταφόρτωσης  απορριµµάτων  του  ∆ήµου  Θέρµης   µε  την  προµήθεια  των  αναγκαίων

ανταλλακτικών για την επισκευή αυτής. 

ΆΡΘΡΟ 6

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 

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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και

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

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 

∆ηµοσίων συµβάσεων. 

και εφόσον όλοι οι παραπάνω (α,β,γ,δ) έχουν αντικείµενο εργασιών σχετικό  µε το αντικείµενο

του διαγωνισµού. 

2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει  ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της

διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν

αποδέχεται.  Η επιτροπή του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή,  µπορεί  αιτιολογηµένα να µην

αποδεχθεί  την  προσφορά  συµµετέχοντα,  του  οποίου  οι  αντιρρήσεις-επιφυλάξεις  κρίνονται

ουσιώδεις.

3. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε

υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των  παρεχόµενων υπηρεσιών

ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 7

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό

 Αυτά ακολουθώντας - για διευκόλυνση της υπηρεσίας - τη σειρά µε την οποία αναγράφονται

παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού, κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και

είναι τα εξής:

7.1

1. Η κατά το Άρθρο 20 εγγυητική επιστολή συµµετοχής.

2. Υπεύθυνη  δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έχει λάβει γνώση όλων

των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και

ανεπιφύλακτα  ή  θα  αναφέρονται  ρητά  τα  σηµεία  εκείνα  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών

προδιαγραφών που δεν αποδέχεται προκειµένου να αξιολογηθούν 

3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των τοπικών

συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να εκτελέσει την ανάθεση   για την  οποία θα ορισθεί ως ανάδοχος

σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. 

4. Το “Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης” (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε το  “Παράρτηµα Α”
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Το έντυπο υπογράφεται από το σύνολο των µελών που µετέχουν στην διοίκηση (π.χ. µέλη

∆.Σ. διαχειριστές  & λοιποί)

5.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  αρθ.  8  του  Ν.  1599/86,  όπου  θα  αναφέρεται  ο  αριθµός  fax  και  η

διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  όπου θα  αποστέλλονται  οι  ανακοινώσεις  και  τα  άλλα

έγγραφα της επιτροπής του  διαγωνισµού και της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, θα αναγράφονται

και  τα  στοιχεία  του  αρµόδιου  για  την  παραλαβή  των  αποστελλόµενων  από  την  υπηρεσία

εγγράφων.
 

6.Υπεύθυνη ∆ήλωση του 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. 

7.Υπεύθυνη  ∆ήλωση  οπού  θα  δηλώνονται  τα  ταµεία  Κύριας  και  Επικουρικής  ασφάλισης

εργοδοτών και εργαζοµένων. 

Oι   Υπεύθυνες  δηλώσεις  της  παρούσας  διακήρυξης  πρέπει   να  φέρουν  ως   ηµεροµηνία

σύνταξης,  ηµεροµηνία  µεταγενέστερη  της   ηµεροµηνίας  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στο

ΚΗΜ∆ΗΣ.

Όλες  οι  Υπεύθυνες  ∆ηλώσεις  θα  φέρουν  σφραγίδα  και  υπογραφή  της  συµµετέχουσας

επιχείρησης .

∆εν  απαιτείται  η  θεώρηση του  γνησίου  της  υπογραφής  για  τις  Υπεύθυνες  ∆ηλώσεις  που

ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη ή και την µελέτη µε α/α  04/2017 καθώς και για τις

έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.

Γλώσσα  σύνταξης των  παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να

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

επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης, εκτός της εγγυητικής συµµετοχής,

κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  ή φωτοαντίγραφα 

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

∆ηµόσιο ή φορέων του ∆ηµόσιου 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  κατάθεσης  φωτοαντιγράφων  ,αλλοδαπών  εγγράφων  ,αυτά  πρέπει  να  είναι

ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

ΆΡΘΡΟ 8

Φάκελος προσφοράς

 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές 

8.1.Υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο (κυρίως φάκελος),  όπου έξω απ' αυτόν θα

αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ακόλουθα:

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  για  το διαγωνισµό «Συντήρηση και επισκευή

της µεταφορικής ταινίας µεταφόρτωσης απορριµµάτων»
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β. Αριθµός  πρωτοκόλλου της διακήρυξης.

γ. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Στον  υποφάκελο  δικαιολογητικά  συµµετοχής  τοποθετούνται  όλα  τα  κατά  περίπτωση

δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης  µε την σειρά που αυτά ζητούνται και

κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειάς τους και η εγγύηση

συµµετοχής.

8.2. Για τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  θα κατατεθεί :

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται από

τους διαγωνιζόµενους ότι τα προσφερόµενα ανταλλακτικά και υπηρεσίες ανταποκρίνονται

ή  υπερκαλύπτουν  τις  ζητούµενες  τεχνικές  προδιαγραφές  ή  χαρακτηριστικά  τα  οποία

αναφέρονται στην µελέτη µε α/α 04/2016 .

Τα δικαιολογητικά για τα τεχνικά στοιχεία θα τοποθετηθούν σε υποφάκελο ξεχωριστό µέσα

στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη τεχνική προσφορά.

8.3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο,

επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι οικονοµικές

προσφορές. Επί ποινή αποκλεισµού θα είναι συνταγµένες στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της

µελέτης.  Τυχόν  τροποποιήσεις  ή  ελλείψεις  του  εντύπου  οικονοµικής  προσφοράς  που  δεν

αφορούν περιγραφές ή ποσότητες ειδών ,γίνονται αποδεκτές.

8.4.  Οι  υποφάκελοι  δικαιολογητικά συµµετοχής  ,τεχνικής  και  οικονοµικής προσφοράς θα

φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

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

εκπροσώπους τους.

8.6. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) σειρές. Η 1η σειρά θα περιέχει τα πρωτότυπα ή

ακριβή  αντίγραφα  επικυρωµένα  από  αρµόδια  αρχή  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  ή

φωτοαντίγραφα  και  η  δεύτερη  σειρά  φωτοαντίγραφα.  Για  κάθε  σειρά  θα  υπάρχουν

ξεχωριστοί σφραγισµένοι  υποφάκελοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

8.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη

από  τον  προσφέροντα,  η  δε  Επιτροπή  ∆ιενέργειας  του  διαγωνισµού  παραλαµβάνει  και

αποσφραγίζει  τις  προσφορές  και  κατά  τον  έλεγχο  καθαρογράφει  την  τυχόν  διόρθωση  και

µονογράφει και σφραγίζει αυτήν. H προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις

οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

8.8.  Ο προσφέρων θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφύλακτα όλους  τους  όρους  της

διακήρυξης, και της µελέτης 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, ή της µελέτης  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. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα

µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο
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της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη

µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.

 

ΆΡΘΡΟ 9

Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών       -Ισχύς Προσφορών  

∆εν επιτρέπονται µερικές προσφορές, οι συµµετέχοντες  καταθέτουν προσφορά  για το σύνολο του

προϋπολογισµού της µελέτης.

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας προσφοράς  εκ µέρους ενός  διαγωνιζοµένου,  η

Ε.∆.∆.  παρουσία  όλων  των  διαγωνιζοµένων  θα  προβαίνει  στην  ακύρωση  των  υπεράριθµων

προσφορών µε κλήρωση.

Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε

αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα , για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6)

µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού και θα κατατίθενται σε ευρώ επί ποινή αποκλεισµού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο δήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη

λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν

δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της

προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για

τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς του.

ΆΡΘΡΟ 10

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι  προσφορές  καθώς  και  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  θα  είναι  συνταγµένα  στην  Ελληνική

γλώσσα.  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 τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της επιχείρησης .

ΆΡΘΡΟ 11

Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισµού, που συνεδριάζει δηµόσια,

µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της προσφοράς του κάθε

διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός.

Αναγράφεται  ακόµη  στο  πρακτικό  και  η  τυχόν  επίδοση  προσφοράς,  χωρίς  την  ταυτόχρονη

κατάθεση της ταυτότητας  του διαγωνιζοµένου και η γι αυτό το λόγο µη αποδοχή της προσφοράς.  

3. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη  διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των

προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή

µεταγενέστερης  προσφοράς  µε  ποινή  ακυρότητας  του  διαγωνισµού,  εκτός  αν  η  επίδοση

προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και

µετά την ώρα αυτή.

4.  Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται  δηµόσια η συνεδρίαση,

αρχίζει από τη επιτροπή του διαγωνισµού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά

που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο,

περιληπτικά  αλλά  κατά  τρόπο  που  να  εµφανίζει  το  σύµφωνο  ή  όχι,  προς  τους  όρους  της

διακήρυξης παρουσία των παρισταµένων.

5. Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται

σ’  αυτόν  ο  ίδιος  αύξων  αριθµός  του  εξωτερικού  φακέλου.  Μετά  την  καταγραφή  των
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δικαιολογητικών  όλων  των  προσφορών,  οι  παρευρισκόµενοι  στην  αίθουσα  του  διαγωνισµού

εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική.

6. Η επιτροπή του διαγωνισµού στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά

έγγραφα  των  διαγωνιζόµενων  και  αποφασίζει  για  αυτούς  που  αποκλείονται.  Ακολούθως  η

συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος

του αποκλεισµού τους. Στη  συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών µε την

προαναφερόµενη διαδικασία της παραγράφου 5 και  τέλος  ανοίγονται οι οικονοµικές προσφορές. 

7. Παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή  , να µη προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του

διαγωνισµού την ίδια ηµέρα, αλλά σε ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες και ώρα που θα γνωστοποιηθεί

εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ανακοινώνεται µετά την

δηµόσια  αποσφράγιση των  φακέλων  της τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια των οικονοµικών

προσφορών.

8. Τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαβιβάζονται προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή

συµπεριλαµβανοµένου και του πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 12

Ανακήρυξη µειοδότη     

1. Ανάδοχος της προµήθειας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την  πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής επί του προϋπολογισµού της µελέτης. Εάν

περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. 

2. Εναλλακτικές προσφορές  δεν θα γίνονται αποδεκτές.

3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία ανά οµάδα, απορρίπτεται

ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής

διαγωνισµού.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΆΡΘΡΟ 13

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών

Σε  περίπτωση  συνυποβολής  µε  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εµπιστευτικού

χαρακτήρα  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  συνδιαγωνιζόµενους  θα  έθιγε  τα  έννοµα

συµφέροντά  του,  τότε  ο  προσφέρων οφείλει  να  σηµειώνει  σ΄  αυτά την  ένδειξη  «πληροφορίες

εµπιστευτικού χαρακτήρα».  Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών

των πληροφοριών οι  συνδιαγωνιζόµενοι.  Η έννοια  της  πληροφορίας  εµπιστευτικού  χαρακτήρα

αφορά  µόνο  στην  προστασία  του  απορρήτου  που  καλύπτει  τεχνικά  ή  εµπορικά  ζητήµατα  της

επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.

ΆΡΘΡΟ 14

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου

1.  Απορρίπτονται  προσφορές  επιχειρήσεων που  κατά παράβαση των άρθρων 138 και  182  της

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 

ΆΡΘΡΟ 15

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού

1. Η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε:

α. Την κατακύρωση του αποτελέσµατος   

β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος εφόσον δεν κριθούν συµφέρουσες οι προσφορές 

2. Επίσης, η τελική απόφαση λαµβάνεται από την   Οικονοµική Επιτροπή  για,

α. την επανάληψη  του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των

όρων,
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β. την τελική µαταίωση του διαγωνισµού ή την επανάληψή του µε νέους όρους.

ΑΡΘΡΟ 16

Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύµβασης

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι

πέντε  (5)  ηµέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόµενης  πράξης  στον  ενδιαφερόµενο

οικονοµικό φορέα.

2.  Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται

µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.

3.Η ένσταση 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, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου

ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό

αποτελεί  δηµόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο  επιστρέφεται  µε  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Για  την  εξέταση  των  προβλεπόµενων  ενστάσεων  που  υποβάλλονται  ενώπιον  του  ∆ήµου

Θέρµης,  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).

ΆΡΘΡΟ 17

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  επιτροπή  διενέργειας  ειδοποιεί  εγγράφως  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

α.  Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριµήνου  από  την

πρόσκληση  για  υποβολή ,  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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων

εταιρειών (ΑΕ),

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

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

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

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

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

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

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

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

ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

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

της χώρας εγκατάστασής τους ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,

πτωχευτικό  συµβιβασµό  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  που  προβλέπεται  από  τη  νοµοθεσία  της
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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.

∆ιευκρινίζεται 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.

ε. Υπεύθυνη  δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκπροσώπου όπου θα αναφέρονται

κατά περίπτωση τα µέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου ή  οι  διαχειριστές  καθώς και τα  φυσικά

πρόσωπα που λόγω ιδιότητας έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά θα αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση του προµηθευτή

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.

Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  προσκοµίζονται  εµπρόθεσµα  σε  σφραγισµένο  φάκελο,

πρωτοκολληµένο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Θέρµης , ο οποίος παραδίδεται  στο αρµόδιο όργανο

αξιολόγησης. 

Αν  δεν  προσκοµισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που

υπoβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσµία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκοµίσει  ή  να  τα

συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε

αυτόν. 

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,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συµµετοχής  του,  που  είχε

προσκοµισθεί,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  72 και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που

υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  σύµβασης,

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.  

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, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το
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άρθρο 72, , και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά , 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. 

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

αποδεικνύεται η µη συνδροµή λόγων αποκλεισµού  ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συµµετοχής του, που  είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72,  και µε την επιφύλαξη του 

άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά , χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 

κριτήρια  επιλογής, η διαδικασία µαταιώνεται. 

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 κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης 

της σύµβασης. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση 

κατακύρωσης του.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 1  8  
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  µε κάθε πρόσφορο τρόπο,  όπως µε τηλεοµοιοτυπία,  ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο κ.λ.π., επί αποδείξει. 

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 

προηγουµένως ο τελευταίος υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  έπειτα 

από σχετική πρόσκληση. 

ΑΡΘΡΟ 1  9  
Έγγραφη ειδική πρόσκληση 

1. Στον ανάδοχο   που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται  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 εργασία .

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

τροποποιήσεις των όρων αυτών.
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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.

ΑΡΘΡΟ 20

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.

α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό

δύο τοις  εκατό  (2%)  επί  του  ποσού  του   προϋπολογισµού,  χωρίς   το   Φ.Π.Α.  για  τον  οποίο

καταθέτει προσφορά  και δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων

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 µετάφρασή τους εις την Ελληνική. 

Ειδικότερα, η εγγύηση συµµετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται

στο ποσό των 161,20€ (8.060,00χ2%). 

∆ιάρκεια  ισχύος  της  εγγυητικής  συµµετοχής  είναι  210  ηµέρες  από  την  ηµεροµηνία

διενέργειας του διαγωνισµού.

β. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο  στον οποίο κατακυρώθηκε η σύµβαση, 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης 

επ’ αυτών 

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.(∆ήµος Θέρµης)

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.
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Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆ήµου 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 

χαρτοσήµου.

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση και χρόνο ισχύος 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.

α.  Ο  ανάδοχος  στον  οποίο  έγινε   η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση  καλής

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης  διάρκειας όση και η διάρκεια της σύµβασης πλέον δύο (2)

µηνών , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της προσφοράς του

αναδόχου χωρίς ΦΠΑ για την οποία ανακηρύχθηκε µειοδότης.

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.

γ. 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 ∆. 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 διακήρυξης  και την  ανατιθεµένη  προµήθεια. 

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 ∆ήµου  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.

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι :

Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής

καλής  εκτέλεσης   ή  µε  έγγραφη  δήλωση  του  ∆ήµου  ότι  εξέλειψε  ο  λόγος  για  τον  οποίο

κατατέθηκε.

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί:

Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης οι εργασίες θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των

προδιαγραφών, και των τεχνικών χαρακτηριστικών  της προσφοράς.
H εγγυητική µπορεί να έχει και τη µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων

3. Εγγύηση προκαταβολής.

∆εν  προβλέπεται  η  χορήγηση  προκαταβολής  σε  ανάδοχο  σε  κανένα  στάδιο  υλοποίησης  της

σύµβασης.

ΆΡΘΡΟ 21

∆ιάρκεια της σύµβασης - Τόπος & Χρόνος παράδοσης

Η σύµβαση προµήθειας θα διαρκέσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και έως την 31/12/2017 

εκτός και αν οι ζητούµενες ποσότητες εξαντληθούν πριν την τυπική ηµεροµηνία λήξης της 

σύµβασης. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι συνεπής και να ολοκληρώνει τις εργασίες  επισκευής και 

συντήρησης  σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις 

εργάσιµες µέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της καθ ύλη αρµόδιας υπηρεσίας.

Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής της ταινίας µεταφόρτωσης θα πραγµατοποιηθούν επί 

τόπου στο χώρο µεταφόρτωσης των απορριµµάτων που βρίσκεται πλησίον του βιολογικού σταθµού 

επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Θέρµης όπου και είναι τοποθετηµένη. 

Ο ανωτέρω χώρος δεν τροφοδοτείται µε ηλεκτρικό ρεύµα και για αυτό το λόγο ο ανάδοχος θα 

πρέπει να διαθέτει γεννήτρια µε την οποία θα τροφοδοτεί τα απαραίτητα για την επισκευή της 

ταινίας µεταφόρτωσης εργαλεία του.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά και όλα τα επιµέρους υλικά που θα 

χρειαστούν στην επισκευή του µηχανήµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατασκευής του 

µηχανήµατος. 

ΆΡΘΡΟ 22

   Παραλαβή εργασιών  

1.Η παραλαβή των παρεχόµενων εργασιών αλλά και των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής

που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα

στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

3.Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόµενες  υπηρεσίες  ή/και  τα  παραδοτέα  δεν

ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύµβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και

γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές

ανάγκες.

4.Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  µε  αιτιολογηµένη

απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί  η παραλαβή των εν λόγω

παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η Οποία θα

πρέπει  να είναι  ανάλογη προς τις  διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  Μετά την έκδοση της ως άνω

απόφασης,  η  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των

παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.

5.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται 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 του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια.

6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε

απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος

και τα µέλη της επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση

χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που

προβλέπονται  από την σύµβαση και  συντάσσει  τα  σχετικά πρωτόκολλα.  Οι  εγγυητικές  επιστολές

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση

ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  και  την  έγκριση  αυτών  από  το  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται

υπόψη. 

ΆΡΘΡΟ 23
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Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση-κυρώσεις εκπρόθεσµης παράδοσης

Σε περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  µέρους  των  παρεχόµενων  υπηρεσιών ή  /και

παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου

οργάνου,  ύστερα  από  γνωµοδότηση  της  επιτροπής  παραλαβής,  µπορεί  να  εγκρίνεται

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους

όρους  της  σύµβασης,  µέσα  σε  τακτή  προθεσµία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η

αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας

της σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές

ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος  δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα

στην  προθεσµία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκειας,  κηρύσσεται

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

Αν οι  υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας  της

σύµβασης,  και  µέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε  είναι  δυνατόν  να

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 

προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 

στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

Το  ποσό  των  ποινικών  ρητρών  αφαιρείται/συµψηφίζεται  από/µε  την  αµοιβή  του  αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον

ανάδοχο έκπτωτο.  

ΆΡΘΡΟ 24

Κήρυξη αναδόχου ως  έκπτωτου

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

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

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:

α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,

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, 

γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών:

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές

της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύµφωνες  µε  την  σύµβαση  ή  τις  κείµενες  διατάξεις  και
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ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη

των παρατάσεων.

2.Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών 

κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 

όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη 

συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 

σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε 

την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε 

προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης 

του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που 

οδήγησαν σε αυτήν. 

3.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.

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

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

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

παρακάτω κυρώσεις:

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

περίπτωση.

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

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

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

λήψης  της  προκαταβολής  από  τον  προµηθευτή  µέχρι  την  ηµεροµηνία  έκδοσης  της  απόφασης

κήρυξης  του  ως  εκπτώτου,  µε  το  ισχύον  κάθε  φορά  ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από

δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά

επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.

Επιπλέον  µπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισµός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των

συµβάσεων  προµηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εµπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρµογής  του

Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.  

ΆΡΘΡΟ 25

Τρόπος Πληρωµής- Κρατήσεις 

1. Η πληρωµή θα γίνεται  µετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση του

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια

υπηρεσία του δήµου.

2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει  από το δήµο εντός  τριάντα (30) ηµερών  µετά την υποβολή

των σχετικών παραστατικών δαπάνης  από αυτόν. 
3. 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% για τα ανταλλακτικά και 8% για τις εργασίες
β) 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας   των πληρωµών των σχετικών
παραστατικών δαπάνης.

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον ∆ήµο.
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ΆΡΘΡΟ 26

Άλλες πληροφορίες 

Για  ότι  δεν  προβλέφθηκαν  στην  παρούσα  διακήρυξη  ισχύουν  οι  σχετικές  διατάξεις  του

ν.4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία  

ανάθεσης

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [Δήμος θέρμης]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6112]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Δημοκρατίας 1 θέρμη 57001]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κυριάκης Μιχαήλ ,Κολοκυθάς Αθανάσιος]

- Τηλέφωνο: [2310 478027 ,2310 478029]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [m.kiriakis@thermi.gov.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.thermi.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

    Συντήρηση – Επισκευή  µεταφορικής ταινίας µεταφόρτωσης απορριµµάτων

CPV [50740000-4]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………...}

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [υπηρεσίες]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ 0 ]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [A.Π.11419/05-04-

2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης

του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον

εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον

απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή

ή μεσαία επιχείρησηiii;

Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽

αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο

οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο

εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή

προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο

πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης

απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των

εργαζομένων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων

εργαζομένων;

Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια

κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με

αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων

ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση,  ο οικονομικός φορέας είναι

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει

ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

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) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

α) [……]
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β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η

πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία

βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,

κατά περίπτωση,  την κατάταξη  στον  επίσημο

κατάλογοv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις

πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ

εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

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 αυτή διατίθεται

δωρεάν;

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από

κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα

στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς

φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή

των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
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Κατά περίπτωση,  αναφέρετε  το όνομα και  τη διεύθυνση του  προσώπου ή  των προσώπων που είναι

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,

την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις

ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων

προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια

επιλογής  που καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και

στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς,

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι υπεύθυνοι για τον

έλεγχο της  ποιότητας και,  όταν πρόκειται  για δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το τεχνικό προσωπικό ή οι

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για

κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

δωροδοκίαx,xi·

απάτηxii·

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση

εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπουxvi το  οποίο  είναι

μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή

εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου

σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που

παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή

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; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της

καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην

καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,  επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xix

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο [] Ναι [] Όχι 
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την

ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)xx;

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που

λήφθηκανxxi:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει  εκπληρώσει  όλες

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή

φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισηςxxii,

στην  Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι

τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και

δεσμευτική;

-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή

έκδοσης απόφασης

-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,

εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την

καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
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Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,

αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς

του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και

εργατικού δικαίουxxv;

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε

οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες

καταστάσειςxxvi :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή

από το δικαστήριο, ή

ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού

συμβιβασμού, ή 

στ)  αναστολή  επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή 

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση

προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

-  Διευκρινίστε  τους λόγους  για τους  οποίους

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των

μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της

επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές

αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[..........……]

22



Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της

σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονοµικός  φορέας  ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές

στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο  αναμειχθεί στην

προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της

σύμβασηςxxx;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή

επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxxi κατά  την

εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο

προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,

προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα

φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης

παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την

πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες

κυρώσεις; 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να

επιβεβαιώσει ότι:

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της

απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

[] Ναι [] Όχι
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς

καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που

απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με

αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης

αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του

αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να

του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη

διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ

αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που

ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την

επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που

συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8

παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της

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

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο  μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους

ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων

κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια

επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν

προσδιοριστεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ή  τον  αναθέτοντα  φορέα  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

εγκατάστασήςxxxiii; του:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός

φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να

έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]

[……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών

ψευδών δηλώσεων.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς

καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που

αναφέρονταιxxxiv, 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

δωρεάνxxxv.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στο

………………………………………………………………………………... [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 Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους

σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨Συντήρηση – Επισκευή µεταφορικής ταινίας µε-

ταφόρτωσης απορριµµάτων¨ με αριθμό διακήρυξης  11419/05-04-2017 και κωδικό Διακήρυξης

στο ΚΗΜΔΗΣ: ...................... 

Ημερομηνία …../…../…., τόπος  ……………………

Υπογραφή
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 

µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

ατόµων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vii  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
viii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, 
όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi 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 στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου
2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει 
επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73

παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).

xii 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)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiv 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)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”.
xv 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 )

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.



xx Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xxi Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 
xxii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας 
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας 

αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς 
xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 

ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxiiΓια συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη 
µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.

xxxivΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxvΥπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

Ο δήµαρχος

Παπαδόπουλος Θεόδωρος


