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ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων».  

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

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

• Του ΠΔ 80/2016. 

• Την µε αριθµό 157/2017 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου περί 

έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας. 

• Την µε αριθµό 274/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 

έγκρισης αιτήµατος δαπάνης για την εκτέλεση της εργασίας. 

• Την µε αριθµό 293/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 

έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας, δέσµευσης της πίστωσης, έγκρισης 

των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης και των όρων διακήρυξης. 

 

διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

µε κριτήριο κατακύρωσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

88 και 117 του Ν. 4412/2016 και µε τους παρακάτω όρους: 

 

 



ΆΡΘΡΟ 1 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο στο κτίριο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 

Δήµου Θέρµης (γραφείο Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου), 2ο χλµ Θέρµης 

– Τριαδίου ΤΚ 57001, NUTS :GR122, τηλ.2313-300700 στις 22/05/2017 

ηµέρα Δευτέρα 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 θα απορριφθούν. 

 

Οι φάκελοι προσφορών µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία  Πρωτοκόλλου 

του Δήµου Θέρµης (Πλατεία Δηµοκρατίας 1, Θέρµη, ΤΚ 57001, Τηλ. 2313-

300700) µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι και 

την προηγούµενη ηµέρα της 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 29/05/2017 ηµέρα Δευτέρα στον ίδιο 

τόπο  και ώρα. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

Τεύχη δηµοπράτησης 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της 

παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Διακήρυξη 

2. Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου 

3. Ο Προϋπολογισµός µελέτης 

4. Τεχνικές Προδιαγραφές  

5. Τεχνική Προσφορά του αναδόχου  

  

 

 

 

 

 



ΆΡΘΡΟ 3   

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση- Αντικείµενο προµήθειας  

 

       Το ποσό του προϋπολογισµού 68.696,00 € µε Φ.Π.Α., θα χρηµατοδοτηθεί 

από ίδιους πόρους του Δήµου και θα βαρύνει την πίστωση µε Κ.Α. 

35.6277.004  και τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» 

Κατά το έτος 2017, µε το ποσό 39.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 

Κατά το έτος 2018, µε το ποσό 29.696,00  ευρώ µε ΦΠΑ 

 

Αρ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 293/03-05-2017 αρ. καταχώρισης στο 

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ Υπηρεσίας 461/28-04-2017. 

 

Το υπόλοιπο ποσό των 29.696,00 € (µε ΦΠΑ)  θα καλυφθεί από πιστώσεις 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 από τον ΚΑ 35.6277.004.   

 

  

Σχετικό CPV 90513000-6. 

 

Αντικείµενο της ανάθεσης  είναι: 

1) Η µεταφορά των ογκωδών αποβλήτων του Δήµου Θέρµης (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 

20  02, 20 03 07) από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης του Δήµου µε 

ίδια µέσα του αναδόχου (οχήµατα και προσωπικό), στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας του αναδόχου. 

2) Η µεταφορά των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ) του Δήµου Θέρµης (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05, 

17 08, 17 09) από τις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης του Δήµου µε 

ίδια µέσα του αναδόχου (οχήµατα και προσωπικό), στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας του αναδόχου. 

3) Η διαλογή και επεξεργασία των ογκωδών απορριµµάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 

03 07, 20 02) για να αποκτήσουν την µορφή που απαιτεί ο Χ.Υ.Τ.Α. (το µήκος 

εκάστου τεµαχίου δε θα είναι µεγαλύτερο από επτά εκατοστά) και µεταφορά 

των επεξεργασµένων ογκωδών απορριµµάτων για απόρριψη στον χώρο του 

Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης. Ο εργολάβος υποχρεούται να ανακυκλώνει ή να 

αξιοποιεί κατ΄ ελάχιστον το 30% της παρεληφθείσας ποσότητας ογκωδών 

απορριµµάτων. Το υπόλοιπο κατά µέγιστο 70% θα διατίθεται στο Χ.Υ.Τ.Α. 

4) Η αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 

03, 17 04, 17 05 , 17 08, 17 09), σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄ Αριθµ. 

36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) µε θέµα «Μέτρα, όροι 

και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 



Η φόρτωση των ογκωδών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ θα γίνεται µε µηχανήµατα 

των Υπηρεσιών του Δήµου Θέρµης, από τους εκ των προτέρων ορισµένους 

χώρους προσωρινής αποθήκευσης του Δήµου. 

Ο Δήµος θα µπορεί να µεταφέρει και µε ιδία µέσα, εφόσον διαθέτει τα ανάλογα, 

ογκώδη και ΑΕΚΚ απόβλητα στον χώρο του αναδόχου για επεξεργασία και 

διάθεση. 

 

Οι ποσότητες των ειδών είναι οι εξής: 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆Α 

1. Mεταφορά ογκωδών απορριµµάτων 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02) από 
τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
του ∆ήµου Θέρµης στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας του αναδόχου. 

2200 tn 

2 Mεταφορά Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 
04, 17 05, 17 08, 17 09) από τον χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης του ∆ήµου 
Θέρµης στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας του αναδόχου. 

1580 tn 

3. Επεξεργασία – απόρριψη στον Χ.Υ.Τ.Α. 
ογκωδών__απορριµµάτων (Κωδικοί 
Ε.Κ.Α.:20 03 07, 20 02) 

2200 tn 

4. Αξιοποίηση – ανακύκλωση ΑΕΚΚ 
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 
04, 17 05, 17 08, 17 09) 

1580 tn 

 

 

 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία της υπογραφής και για ένα (1) 

έτος µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης έως και τέσσερις (4) µήνες, µετά 

από απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, υπό τους αυτούς όρους και 

συµφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση του προϋπολογισµού της 

δαπάνης. Επισηµαίνουµε ότι ο ∆ήµος Θέρµης δεν είναι υποχρεωµένος να 

εξαντλήσει όλες τις αναγραφόµενες υπηρεσίες του προϋπολογισµού. 

  

Η ανακήρυξη ανάδοχου γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης της σύµβασης, την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής. 

 

 

 

 



ΆΡΘΡΟ 4 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων- Δηµοσιότητα 

            

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

είτε από  το γραφείο προµηθειών του Δήµου  Θέρµης  που βρίσκεται στο 2ο 

χλµ Θέρµης - Τριαδίου, τηλ. 2310 - 478029, Fax 2310-478046, όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, είτε µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν 

σχετικού ηλεκτρονικού αιτήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

s.kolokythas@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 Δήµου Θέρµης (www.thermi.gov.gr). 

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) 

ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

Δικαιούµενοι συµµετοχής  

 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών 

µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται 

στην υπ αριθµ 16/2017 µελέτη του διαγωνισµού, 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.  

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 

και 4 του άρθρου 19 του Ν 4412/2016.   

και εφόσον όλοι οι παραπάνω (α, β, γ, δ) ασχολούνται µε  εργασίες  

σχετικές  µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.  

3. 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 παρόχου, του οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται 

ουσιώδεις. 

4. 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 6 

Δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 

 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον συνοπτικό διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε 

την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά: 

 

α) Την κατά το άρθρο 19 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

 

 β) Το ’’Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ), του 

παραρτήµατος της διακήρυξης 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 

Το έντυπο υπογράφεται από το σύνολο των µελών που µετέχουν στην 

διοίκηση  ή ασκούν διοίκηση (π.χ. µέλη  Δ.Σ. διαχειριστές  & λοιποί) 

 

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 κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  

ή φωτοαντίγραφα  

 

Σε περίπτωση 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 κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά 

πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από 

δικηγόρο.  

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Φάκελος προσφοράς 

 

 Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές  

 

7.1. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε 

κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήµου. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα. 

 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Τα περιεχόµενα του φακέλου ορίζονται ως εξής: 

 

7.2. Υποφάκελος µε την ένδειξη ‘’Δικαιολογητικά Συµµετοχής’’ 

Στον  υποφάκελο δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται όλα τα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 6 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. 

 

7.3. Υποφάκελος µε την ένδειξη ‘’Τεχνική Προσφορά’’ 

  Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός του φακέλου Τεχνικής  

Προσφοράς  τα παρακάτω: 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1α 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε 
ισχύ στην οποία θα περιλαµβάνονται οι τύποι κατά ΕΚΑ και 
οι ποσότητες αποβλήτων που µπορούν να υποβληθούν σε 
εργασία διαχείρισης 

Για τις εργασίες 
προσωρινής 
αποθήκευσης, 
διαλογής, 
επεξεργασίας ή 
αξιοποίησης 
ογκωδών 

1β 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε 
ισχύ συνεργαζόµενης εταιρίας σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δε διαθέτει ο ίδιος ΑΕΠΟ.  



1γ 
Σύµβαση συνεργασίας µε συνεργαζόµενη εταιρία της 
περίπτωσης 1β. 

αποβλήτων και 
ΑΕΚΚ 

2 

Σύµβαση συνεργασίας µε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης 

Αφορά στη  
διαχείριση των 
ΑΕΚΚ 

3α 

Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων 
Αποβλήτων σε ισχύ από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης για τους κωδικούς ΕΚΑ της µελέτης 

Για τις εργασίες 
συλλογής και 
µεταφοράς 
ογκωδών 
αποβλήτων και 
ΑΕΚΚ 
(επεξεργασµένων 
ή µη 
επεξεργασµένων) 

3β 

Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων 
Αποβλήτων σε ισχύ από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και 
ΧΧωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης για τους κωδικούς ΕΚΑ της µελέτης 
συνεργαζόµενης εταιρίας συλλογής και µεταφοράς 
στερεών µη επικίνδυνων απαποβλήτων για τους κωδικούς 
ΕΚΑ της µελέτης σε περίπτωση που ο  προσφέρων δε 
διαθέτει. 

3γ 

Σύµβαση συνεργασίας  µε εγκεκριµένο σύστηµα 
εναλλακτικής διαδιαχείρισης ΑΕΚΚ της συνεργαζόµενης 
εταιρία της περίπτωσης 3β. 

4α 

Πιστοποιητικό διαπίστευσης του συστήµατος ζύγισης της 

Μονάδας όπου θα πραγµατοποιούνται οι εργασίες 

προσωρινής  αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας ή 

αξιοποίησης ογκωδών αποβλήτων καθώς και των Α.Ε.Κ.Κ 

 

 

 

Σύστηµα ζύγισης 

4β 

Πιστοποιητικό διαπίστευσης συνεργαζόµενου φορέα µε 

σύστηµα ζύγισης σε περίπτωση που δε διαθέτει ο 

προσφέρων. 

5 
1. Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 από 
διαπιστευµένο οργανισµό τυποποίησης για δραστηριότητες 
συναφείς µε τις υπηρεσίες διαχείρισης ΑΕΚΚ 

 

6 

2. Πιστοποιητικό συστήµατος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001:2004 (ή εφάµιλλου ανώτερο αυτού) 
για δραστηριότητες συναφείς µε τις υπηρεσίες ∆ιαχείριση 
ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)  

 

7 
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τον 
κατάλληλο εξοπλισµό και τεχνικό προσωπικό εφοδιασµένο 
µε τις απαραίτητες νόµιµες άδειες 

 

8 
∆ικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι η εταιρία διαθέτει 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση της εργασίας 
(πίνακας εξοπλισµού, φωτογραφίες κλπ) 

 

9 1. Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων  



εργασιών:  

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων, διάγραµµα 
ροής, τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόµενου 
εξοπλισµού (π.χ. οχήµατα, σπαστήρας κ.λ.π.)  

2. Εµπειρία και εξειδίκευση του συµµετέχοντος στο 
διαγωνισµό σε ανάλογες εργασίες (είδος – θέση έργου 
– ιδιοκτήτης/∆ήµος) 

3. ∆υνατότητες εκτέλεσης του έργου (ηµερησίως 
µεταφερόµενες ελάχιστες και µέγιστες ποσότητες κ.λ.π). 

10 

1. Τεχνική υποδοµή και οργάνωση που διαθέτει ο 
συµµετέχων ώστε να ανταποκριθεί σε έκτακτες ανάγκες 
και σε περίπτωση ζηµίας/βλάβης. 

Πλήρη στοιχεία 
τεχνικής υποδοµής 
και οργάνωσης 
π.χ. φορτηγά, 
προσωπικό κά 

 

 

7.4. Υποφάκελος µε την ένδειξη ‘’Οικονοµική Προσφορά’’ 

 Στον υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται η οικονοµική προσφορά 

του συµµετέχοντα. Η οικονοµική προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, θα είναι 

συνταγµένη στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της Υπηρεσίας.  

 

7.5. Οι υποφάκελοι δικαιολογητικά συµµετοχής ,τεχνικής και οικονοµικής 

προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

7.6. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους 

διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 

7.7. 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 Διενέργειας 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. 

 

7.8. 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. 

Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την 

Επιτροπή Διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

 ΆΡΘΡΟ 8 

Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών -

Ισχύς Προσφορών 

 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση µερικών προσφορών.  

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.Δ.Δ. 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 τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού 

και θα κατατίθενται σε ευρώ επί ποινή αποκλεισµού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) 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 (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 9 

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 (εκτός της Αγγλικής γλώσσας) θα είναι µεταφρασµένα 

και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της 

επιχείρησης. 

 



ΆΡΘΟ 10 

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, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό της 

δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός καθώς και τα στοιχεία του καταθέτοντος 

το φάκελο 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. 

 

 

Αναλυτικότερα γίνονται τα εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογη-

τικών συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφο-

νται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί 

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 

από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν απο-

σφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 

και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπο-

γράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί 

την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρό-

σκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσ-

σει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται α-



ποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανά-

θεσης των εγγράφων της σύµβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από 

τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανα-

κοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προη-

γούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

5. Παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή, να µη προβεί στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού την ίδια ηµέρα (άρθρο 117 ν 4412/2016), 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. 

 

6. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται µε 

επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ανακήρυξη µειοδότη  

 

1. Ανάδοχος της προµήθειας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, ανά 

οµάδα ειδών του προϋπολογισµού. 

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, 

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 12 

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 συνδιαγωνιζόµε-

νους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώ-

νει σ΄αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη 

περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδια-

γωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο 

στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 

επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

  

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 

και 182 της Διεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται 

ανήλικους κάτω των 15 ετών.  

 

ΆΡΘΡΟ 14 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµο-

δότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να 

προτείνει:  

α) Την κατακύρωση της σύµβασης.  

 β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύµβασης 

 

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της δια-

κήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ως εξής: 

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο Δήµο Θέρµης, µέχρι 

πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ηµεροµηνίες της δηµοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας 



του διαγωνισµού. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του 

Δήµου Θέρµης, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας. β) Κατά πράξης 

της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 

φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 Δηµοσίου (αρ 127 ν 

4412/2016). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

την οικονοµική Επιτροπή. 

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δε-

κτές. 

3. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρού-

νται ως µη υποβληθείσες. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

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 το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή 

περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α 

/147/8-8-2016). 

 Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  

- οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και 

ΕΕ), 

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

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

των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), 

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



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

Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά 

στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία 

από την οποία διέπονται. 

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

για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η 

νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα 

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

ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών 

αποφάσεων. 

 

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

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό 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. 

 

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

όπου θα αναφέρονται κατά περίπτωση τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή 

οι διαχειριστές καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που λόγω ιδιότητας έχουν 

υποχρέωση ασφάλισης σε ασφαλιστικό φορέα. 

4. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή διαγωνισµού. 

5. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελ-

λείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολο-

γητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή 

προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή 

των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ-

πτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 

επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χω-

ρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδι-

κασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται 

µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρι-

νού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύ-

ρωσης της σύµβασης. Το αποτέλεσµα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογη-

τικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παρα-

πάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

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. εφόσον ο τελευταίος υπέβαλε επικαιροποιηµένα τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης  έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Έγγραφη ειδική πρόσκληση  

 

1 Μετά την συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 105 ν 4412/2016 για 

την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η πρόσκληση αυτή θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος  

β) Την ποσότητα 

γ) Την τιµή 

δ) Το δήµο για τον οποίο προορίζονται τα είδη της προµήθειας. 

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. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει 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 19 

Εγγυήσεις 

Εγγύηση Συµµετοχής 

 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 1108 Ευρώ,  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης από την υπηρεσία δαπάνης, εκτός 

ΦΠΑ, 
Το ποσό αυτό αναφέρεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού της 
προµήθειας (χωρίς ΦΠΑ). 
  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και θα κατατίθεται υπό 

µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή υπό µορφή εγ-

γυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας 

 

  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακό-

λουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθµό της εγγύ-

ησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτεί-

ται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

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

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (Πρέπει να έχει 

τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ). 



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

σό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγρα-

φη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση 

των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο 

της σχετικής σύµβασης. 

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 λή-

ξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

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  

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση µερική ή ολική, υποχρεούται 

να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέ-

λεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέ-

ντε τοις εκατό (5%) επι του συµβατικού προϋπολογισµού (χωρίς Φ.Π.Α.) για το 

οποίο ανακηρύχθηκε ανάδοχος  

 

  Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακό-

λουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται δ) τον αριθµό της εγγύ-

ησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτεί-

ται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

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

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  



η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης δεκαέξι (16) µήνες, 

τουλάχιστον από την υπογραφή της σύµβασης. 

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

σό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγρα-

φη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση 

των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο 

της σχετικής σύµβασης. 

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 λή-

ξης της εγγύησης. 

Επιπλέον, ο εκδότης της 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 Δήµου ότι 

εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 

Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ο προµηθευτής εγγυάται, οτι µε 

την υπογραφή της σύµβασης τα είδη θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους 

όρους των προδιαγραφών, και των τεχνικών χαρακτηριστικών  της προσφοράς. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 

στα κράτη-µέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 

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

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

Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη 

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

εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή της προµήθειας. 

3. Εγγύηση προκαταβολής. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ανάδοχο σε κανένα στάδιο 

υλοποίησης της σύµβασης. 

 

 

 

 

 



ΆΡΘΡΟ 20 

Παράδοση εργασιών –διάρκεια σύµβασης 

 

Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία της υπογραφής και για ένα (1) έ-

τος µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης έως και τέσσερις (4) µήνες, µετά 

από απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου . 

Η παράδοση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη µελέτη 

του διαγωνισµού και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

  

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από αρµόδια τριµελή Ε-

πιτροπή του Δήµου, οριζόµενης κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της 

ενδιαφερόµενης Υπηρεσίας, η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική 

επιµέτρηση και εξέταση αυτού. 

  

ΆΡΘΡΟ 21 

Κήρυξη αναδόχου ως  έκπτωτου 

 

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, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν 4412/2016, όταν: 

α) 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 β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλε-

σης της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Λοιπές εγγυήσεις 

 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι, τα είδη που 

θα προµηθεύσει  θα είναι σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη σχετική µελέτη.  

2. Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει 

ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του ανάδοχου.  

 

Άρθρο 23ο  

(Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις) 

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

κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο του φορέα ως εξής: 

 



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

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

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

         δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρω-

µών των σχετικών  παραστατικών δαπάνης . 

 

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

βαρύνει τον φορέα. 

 

Άρθρο 24ο 

Τρόπος πληρωµής  

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσας θα γίνεται (µε την εξόφληση 

του 100% της αξίας κάθε τµηµατικής παραλαβής υλικών µετά την οριστική 

παραλαβή αυτής αρ. 200 παρ 2α και 3).  Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται 

εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από το λογι-

στήριο του κάθε φορέα ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστα-

τικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµή-

θεια υπηρεσία, σύµφωνα και µε όσα ορίζονται στη µελέτη του διαγωνισµού. 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 25 

Άλλες πληροφορίες  

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

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: [Κολοκυθάς Αθανάσιος……] 

- Τηλέφωνο: [2310 478029……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [s.kolokythas@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): [90513000-6] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ006124441 2017-05-02] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [………..…] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



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 αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

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: 

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 

κατάλογο
v
: 

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:  

 

 

α) [……] 

 

 

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 άλλους
vi
; 

[] 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 

 

α) [……] 

 

 

 



φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

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 

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 ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

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. 

 



Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία υπεργολάβων).  



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 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, αναφέρετε
xviii

: 

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 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 



καταδικαστική απόφαση: 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 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 

 



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 

ασφάλισης
xxii

, 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: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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 

καταστάσεις
xxvi

 : 

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 περιστάσεις
xxvii 

 

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 [] Ναι [] Όχι 



σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

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 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[….................] 

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, 

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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 



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 

εγκατάστασής
xxxii

; 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): 

[……][……][……] 

 

 



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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xxxiii

, 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
xxxiv

. 

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 αναθέ-

τουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις ο-

ποίες έχω υποβάλλει στ……………………………………………………………………………... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού με 

τίτλο ¨ Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφί-

σεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Θέρμης ¨ με αριθμό διακήρυξης 144430/05-04-2017 και 

κωδ. Πρωτ. Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ 17 REQ006124441 2017-05-02. 

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

 

  



 

                                                           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 μι-κρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληρο-φορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  Πολύ μικρή επιχείρηση:Πολύ μικρή επιχείρηση:Πολύ μικρή επιχείρηση:Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνεδεν υπερβαίνεδεν υπερβαίνεδεν υπερβαίνει ι ι ι τα 2 εκατομμύρια ευρώτα 2 εκατομμύρια ευρώτα 2 εκατομμύρια ευρώτα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή επιχείρηση:Μικρή επιχείρηση:Μικρή επιχείρηση:Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της ο-ποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δεν υπερβαίνει τα δεν υπερβαίνει τα δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ10 εκατομμύρια ευρώ10 εκατομμύρια ευρώ10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσειΜεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσειΜεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσειΜεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και ς που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και ς που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και ς που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένουςαπασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένουςαπασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένουςαπασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώυπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώυπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώυπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ήκαι/ήκαι/ήκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευ43 εκατομμύρια ευ43 εκατομμύρια ευ43 εκατομμύρια ευρώρώρώρώ. 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 επι-τακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλο-ντος.  ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρε-ται 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δω-ροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθο-ρά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007ν. 3560/2007ν. 3560/2007ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/(ΦΕΚ 103/(ΦΕΚ 103/(ΦΕΚ 103/Α), Α), Α), Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινι-κού 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 Πρωτο-κόλλων. 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 α-ναφέρονται 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 χρη-ματοπιστωτικού 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 εγκλη-ματικές 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 αν-θρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφα-σης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωμα-τώθηκε 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 ανω-νύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε δια-δικασία 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 καλύ-πτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  xxiii Σημειώνεται 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 α-θέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτα-κτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλο-ντος 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 φο-ρέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώ-σεών 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 παρα-γράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοι-κτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς           xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμ-βασης 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) xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπλη-ρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . xxix Όπως 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 διαφοροποι-είται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 



                                                                                                                                                                         xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από οι οικονομικοί φορείς από οι οικονομικοί φορείς από οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.Παράρτημα αυτό.Παράρτημα αυτό.Παράρτημα αυτό. xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληρο-φορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-γράφων) 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.   
  Θέρμη,  05/05/2017  Ο Δήμαρχος   Παπαδόπουλος Θεόδωρος 


