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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                                                              

«ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ-                                              

ΦΡΟΝΣΗΓΑ & ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ» 
  

Φνξέαο: «ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ - ΦΡΟΝΣΗΓΑ 
& ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ» 

Σίηινο: ΜΗΘΧΖ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ 
ΜΔΛΧΝ ΣΧΝ ΚΑΠΖ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017», 
«ΘΑΛΑΑ 2017» ΚΑΗ «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 2017» θαη ηε 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΟΜΖ 
ΚΓΑΠ-ΜΔΑ «ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017» 

Αξηζ. κειέηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ 
Θέξκεο: 2/2017 

Πξνϋπνινγηζκόο : 41.370,40€ 

Αξ. πξση. : 1865/03-05-2017 

 

 

 ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ 

ΠΑΥΑΛΖ ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 

 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117. 

 Σνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α') 

 Σνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8.6.2006 ηεχρνο Α') 

 Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σελ κε αξηζκφ 53/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ πεξί έγθξηζεο εθηέιεζεο ηνπ 

αηηήκαηνο γηα ηελ ππεξεζία «ΜΗΘΧΖ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΧΝ ΚΑΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017», «ΘΑΛΑΑ 2017» ΚΑΗ «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 2017» 

θαη ηε ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΟΜΖ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ «ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017» 

 Σελ κε αξηζκφ 57/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ, κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε 

πίζησζε, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, «ΜΗΘΧΖ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 

ΣΧΝ ΚΑΠΖ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ «ΔΚΓΡΟΜΔ, 

ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017», «ΘΑΛΑΑ 2017» ΚΑΗ «ΗΑΜΑΣΗΚΑ 

ΛΟΤΣΡΑ 2017» θαη ηε ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΟΜΖ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ 

«ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017» 

 Σν κε αξηζ. 19843/6-4-2017 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, κε ην νπνίν 

εγθξίζεθε ην κε αξηζ. 1311/27-3-2017 αίηεκα ηνπ ΝΠΓΓ, γηα ηε κίζζσζε ιεσθνξείσλ 

 Σελ κε αξηζκφ 62/2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ πεξί έγθξηζεο θαη θαζνξηζκνχ 

ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «ΜΗΘΧΖ 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΧΝ ΚΑΠΖ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
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ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017», 

«ΘΑΛΑΑ 2017» ΚΑΗ «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 2017» θαη ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

ΣΖ ΓΟΜΖ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ «ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΓΡΟΜΔ, 

ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017» 

δηαθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, αλά νκάδα ππεξεζίαο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θαιεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ δηελέξγεηαο 

ηεο εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
 

ΆΡΘΡΟ 1 

Σόπνο, ρξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην θηίξην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Θέξκεο, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Πιαηείαο Γεκαξρείνπ, 

Σξίινθνο, Σ.Κ. 57500, ηει.23923-30220,221 ζηηο 16/05/2017 εκέξα Σξίηε θαη ψξα απφ 10:00 π.κ. (ψξα 

έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ) θαη κέρξη 10:30 π.κ. (ψξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξψλ).  

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο 

ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 

πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ 

ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ πξναλαθεξφκελε κέξα, 

ψξα θαη ηφπν.  

ΠΡΟΟΥΖ! Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα απνξξηθζνχλ. 

Γηα πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη εγθαίξσο απφ ηελ Τπεξεζία Πξσηνθφιινπ δελ απαηηείηαη ε θπζηθή 

παξνπζία εθπξνζψπνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

ΆΡΘΡΟ 2 

Σεύρε δεκνπξάηεζεο 

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά 

ηζρχνο είλαη:  

1. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε  

2. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

3. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά 

4. Σν ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ   

5. Σεχρε  Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηερληθήο πεξηγξαθήο 

6. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο θαη έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

ΆΡΘΡΟ 3 

Πξνϋπνινγηζκόο – Υξεκαηνδόηεζε - Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ  

Σν πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 41.370,40 € κε Φ.Π.Α. 24%, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ 

Γήκνπ Θέξκεο θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο κε ηνπο KA 15.6413.001, KA 15.6413.002 θαη ΚΑ 60.6413.003 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ έηνπο 2017, σο εμήο :  

Κ.Α. 15.6413.001 πνζφ 27.974,40 επξψ κε ΦΠΑ 24% 
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Κ.Α. 15.6413.002 πνζφ 12.896,00 επξψ κε ΦΠΑ 24% 

Κ.Α. 60.6413.003 πνζφ 500,00 επξψ κε ΦΠΑ 24% 

Ζ δαπάλε αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο.  
 

Οη πνζφηεηεο ησλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

ΟΜΑΓΑ Α 

Μεηαθηλήζεηο γηα ην πξόγξακκα «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 2017» 

ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 

  ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΜΑΣΙΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 2017» 
ΑΡΙΘΜ. ΛΕΩΦ. ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Μίςθωςη λεωφορείων για την εκτζλεςη των δρομολογίων  

του προγράμματοσ «ΙΑΜΑΣΙΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 2017» από το μήνα 

επτζμβριο ζωσ Οκτϊβριο, προσ τα Λουτρά Αιδηψοφ και 

επιςτροφή, ςυνολικά τεςςάρων ομάδων 

1 

  53 θζςεων 

5 Δρομολόγια  

(1 λεωφ./μζρα x 5 φορζσ) 

 

ΟΜΑΓΑ Β 

Μεηαθηλήζεηο γηα ην πξόγξακκα «ΘΑΛΑΑ 2017» 

ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΠΡΟΟΡΙΜΟ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΛΕΩΦ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΧΟΛΑΡΙ 

Ν. Πλάγια ή Φλογητά            

Ν. Χαλκιδικήσ  

1   

 50 θζςεων 

Από 10/07/2017                

ζωσ 28/07/2017 

15 Δρομολόγια      

 (1 λεωφ./μζρα x 15 ημζρεσ)  

ΘΕΡΜΗ 

Ν. Πλάγια ή Φλογητά           

Ν. Χαλκιδικήσ  

3  

50 θζςεων 

Από 10/07/2017                

ζωσ 28/07/2017 

 45 Δρομολόγια                   

 (1 λεωφ./μζρα x 15 ημζρεσ) 

Ν. ΡΑΙΔΕΣΟ- 

ΣΑΓΑΡΑΔΕ 

 

Ν. Πλάγια ή Φλογητά           

Ν. Χαλκιδικήσ  

1  

 50 θζςεων 

Από 10/07/2017                

ζωσ 28/07/2017 

15 Δρομολόγια                      

(1 λεωφ./μζρα x 15 ημζρεσ) 

ΡΤΙΟ – ΚΑΡΔΙΑ  

Ν. Πλάγια ή Φλογητά            

Ν. Χαλκιδικήσ  

1 

 50 θζςεων 

Από 10/07/2017                

ζωσ 28/07/2017 

15 Δρομολόγια                       

  (1 λεωφ./μζρα x 15 ημζρεσ 

ΣΡΙΑΔΙ 

Ν. Πλάγια ή Φλογητά           

Ν. Χαλκιδικήσ   

1  

 50 θζςεων 

Από 10/07/2017                

ζωσ 28/07/2017 

15 Δρομολόγια                        

 (1 λεωφ./μζρα x 15 ημζρεσ 

ΒΑΙΛΙΚΑ – ΟΤΡΩΣΗ 

ΑΓ. ΑΝΣΩΝΙΟ –

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ -    

ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Ν. Πλάγια ή Φλογητά           

Ν. Χαλκιδικήσ   

1  

 50 θζςεων 

Από 10/07/2017                

ζωσ 28/07/2017 

15 Δρομολόγια                        

 (1 λεωφ./μζρα x 15 ημζρεσ 

ΛΙΒΑΔΙ-ΠΕΡΙΣΕΡΑ-

ΒΑΙΛΙΚΑ-ΛΑΚΙΑ Βεργιά Ν.Χαλκιδικήσ 

1   

50 θζςεων 

Από 10/07/2017                

ζωσ 28/07/2017 

15 Δρομολόγια                     

  (1 λεωφ./μζρα x 15 ημζρεσ 

ΣΡΙΛΟΦΟ-ΠΛΑΓΙΑΡΙ 

Παραλία Ποταμόσ 

Επανομήσ 

1  

60 θζςεων 

Από 10/07/2017                

ζωσ 28/07/2017 

15 Δρομολόγια                    

  (1 λεωφ./μζρα x 15 ημζρεσ 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

Μεηαθηλήζεηο γηα ην πξόγξακκα «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ - ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

2017» ΜΔΛΧΝ ΚΑΠΖ 

ΑΔΑ: 7Ι5ΜΟΚ76-Η0Λ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ- ΣΑΤΡΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ, ΕΡΡΕ-ΙΔΗΡΟΚΑΣΡΟ-ΑΓΓΙΣΡΟ, 

ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΑΡΙΔΑΙΑ-ΕΔΕΑ, ΚΑΣΕΡΙΝΗ-ΛΙΒΑΔΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ-

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

40 Δρομολόγια 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

Μεηαθηλήζεηο γηα ην πξόγξακκα «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ - ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

2017» ΓΗΑ ΣΖ ΓΟΜΖ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ «ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΓΙΟ ΜΑΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 3 Δρομολόγια 

 

Σν ΝΠΓΓ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ζπκβαηηθφ πνζφ ηεο αλάζεζεο. 

Ζ αλαθήξπμε αλάδνρνπ γίλεηαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, αλά νκάδα εηδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο θαη δελ 

πξνβιέπεηαη ε θαηάζεζε κεξηθψλ πξνζθνξψλ. 
 

ΆΡΘΡΟ 4 

Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ- Γεκνζηόηεηα 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηε δηαθήξπμε θαη ηε κειέηε απφ  ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ 

ΝΠΓΓ Γήκνπ Θέξκεο πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Πιαηείαο Γεκαξρείνπ, Σξίινθνο, Σ.Κ. 57500, ηει.23923-

30220, 221 Fax 23923-30226, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  

θαηφπηλ ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε kkpf@thermi.gov.gr θαη θαηφπηλ 

πξνεγνχκελεο ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο. Αξκφδηνο ππάιιεινο ν θ. Μπέιιαο Ησάλλεο 

Ζ δηαθήξπμε θαη ε πεξίιεςε απηήο ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ Θέξκεο θαη ηνπ 

Γήκνπ Θέξκεο (www.socialthermi.gov.gr θαη www.thermi.gov.gr). 

Ζ  δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΖΜΓΖ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

ΆΡΘΡΟ 5 

Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ 

λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

mailto:kkpf@thermi.gov.gr
http://www.socialthermi.gov.gr/
http://www.thermi.gov.gr/
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3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα, πιελ απηψλ πνπ ξεηά δειψλεη φηη δελ απνδέρεηαη. Ζ επηηξνπή 

ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα κελ απνδερζεί ηελ πξνζθνξά ζπκκεηέρνληα, 

ηνπ νπνίνπ νη αληηξξήζεηο-επηθπιάμεηο θξίλνληαη νπζηψδεηο ή παξαβηάδνπλ θαλφλεο πγηνχο αληαγσληζκνχ. 

Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε 

ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία 

ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό 

Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α) Σν ’’Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο’’ (ΣΔΤΓ), ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δηαθήξπμεο. 

γ) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 

Σν ’’Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο’’ (ΣΔΤΓ), ζα θέξεη ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο ελψ δελ απαηηείηαη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ θαηά λφκν 

ππφρξεσλ πξνο ππνγξαθή ηνπ. 

Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβάιινλ φια ηα 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

ην ’’Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο’’ (ΣΔΤΓ) πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Γιψζζα  ζχληαμεο ησλ  παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε Διιεληθή.  

Όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηέρνπζεο αιινδαπέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη 

από ηηο αληίζηνηρεο αξκόδηεο αξρέο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρνπλ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα 

Διιεληθά.  

Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα ή θσηναληίγξαθα.  

ε πεξίπησζε θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ, όηαλ απηά έρνπλ εθδνζεί από ην Διιεληθό Γεκόζην ή 

θνξέσλ ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα, απηά πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα. 

ε πεξίπησζε θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ ηδησηηθώλ εγγξάθσλ εκεδαπώλ, απηά πξέπεη λα είλαη 

επαλάγλσζηα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά από δηθεγόξν.  

ε πεξίπησζε θαηάζεζεο θσηναληηγξάθσλ, αιινδαπώλ εγγξάθσλ, απηά πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα 

θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά από δηθεγόξν.  
 

ΆΡΘΡΟ 7 

Φάθεινο πξνζθνξάο 

 Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο  

7.1. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ ΝΠΓΓ. 

γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
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Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηρηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
 

Σα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 

7.2. Τπνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ‘’Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο’’ 

ηνλ  ππνθάθειν δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη φια ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 

6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ηε ζεηξά πνπ απηά δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα 

κελ ππάξρεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. 

7.3. Τπνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ‘’Σερληθή Πξνζθνξά’’ 

ηνλ ππνθάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα 

ππνβάιινπλ ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο θαη Τπεπζ. Γεισζε ζπκθσλίαο ηεο 

πξνζθνξάο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε. 

 7.4. Τπνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ‘’Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά’’ 

ηνλ ππνθάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα. Ζ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα είλαη ζπληαγκέλε ζην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο κειέηεο.  

7.5. Οη ππνθάθεινη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

7.6. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο. 

7.7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη 

θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηήλ. H πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

7.8. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαη 

ηεο κειέηεο εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ 

απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνζθέξσλ πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο 

πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ή ηεο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο, είηε χζηεξα απφ 

έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 
 

ΆΡΘΡΟ 8 

Μεξηθέο πξνζθνξέο - Αληηπξνζθνξέο – Πιήζνο πξνζθνξώλ – Ηζρύο Πξνζθνξώλ 

Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε κεξηθψλ πξνζθνξψλ αλά νκάδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο.  

Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο πξνζθνξάο εθ κέξνπο ελφο δηαγσληδνκέλνπ, ε Δ.Γ.Γ. παξνπζία 

φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα πξνβαίλεη ζηελ αθχξσζε ησλ ππεξάξηζκσλ πξνζθνξψλ κε θιήξσζε. 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο 

ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζα θαηαηίζεληαη ζε επξψ επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν 

ΝΠΓΓ κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα παξαηείλεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ηελ 

πξνζεζκία θαηά αλψηαην φξην (3) κήλεο, ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο. Μεηά ηε 
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ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, απνδερφκελνο ηελ εθ λένπ 

παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 
 

ΆΡΘΡΟ 9 

Γιώζζα ύληαμεο ησλ Πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Θα είλαη 

πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηνπο ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Ξελφγισζζα έγγξαθα ζα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη επηθπξσκέλα επίζεκα, εθηφο απφ ηα επηζπλαπηφκελα ηερληθά 

θπιιάδηα ηεο επηρείξεζεο. 
 

ΆΡΘΡΟ 10 

Παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα, κέρξη ηελ ψξα 

ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη, εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε 

δηαγσληδφκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηή θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. Αλαγξάθεηαη 

αθφκε ζην πξαθηηθφ θαη ε ηπρφλ επίδνζε πξνζθνξάο, ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ηεο ηαπηφηεηαο  ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ θαη ε γη απηφ ην ιφγν κε απνδνρή ηεο πξνζθνξάο.   

3. Όηαλ παξέιζεη ε ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε, θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ 

θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο 

πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηελ 

ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ηνπο, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή. 

4. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε, αξρίδεη απφ ηε 

επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη 

γξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα 

εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα γίλνληαη ηα εμήο: 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν 

θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν 

θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη 

θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ή ηελ πξφζθιεζε. 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα 

φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

5. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηηξνπή, λα κε πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ηελ ίδηα εκέξα (άξζξν 117 λ 4412/2016), αιιά ζε εκεξνκελία ή εκεξνκελίεο θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί εθ 
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ησλ πξνηέξσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεηαη κεηά ηελ δεκφζηα  

απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

6. Σα απνηειέζκαηα (πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο) επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.   

ΑΡΘΡΟ 11 

Αλαθήξπμε κεηνδόηε  

1. Αλάδνρνο ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο αλά νκάδα εηδψλ ηεο κειέηεο. 

Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.  

2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

3. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

4. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

ΆΡΘΡΟ 12 

Υαξαθηεξηζκόο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο εκπηζηεπηηθώλ 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ 

νθείιεη λα ζεκεηψλεη ζ΄ απηά ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 
 

ΆΡΘΡΟ 13 

Ρήηξα εζηθνύ πεξηερνκέλνπ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.  
 

ΆΡΘΡΟ 14 

Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:  

α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο.  

β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 

Δλζηάζεηο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο 

λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΝΠΓΓ, κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο 

ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
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ηνπ ΝΠΓΓ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ (ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

62/2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ ΝΠΓΓ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ (ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζ.62/2017 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 

παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

ΝΠΓΓ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

3. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο. 
 

ΆΡΘΡΟ 16 

Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ 

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.  

2. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

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

  Γηα λα λνκηθά πξφζσπα ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:  

- νη δηαρεηξηζηέο ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη ΔΔ), 

- νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) θαη Η.Κ.Δ.,  

- ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 

(ΑΔ), 

- ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα θπζηθά πξφζσπα 

πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη. 

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86 

ή ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα 

αδηθήκαηα απηά. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην 

απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ή άιιν έγγξαθν ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη 
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απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο. Σα πεξί εθθαζάξηζεο θαη αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο δελ ηζρχνπλ γηα αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έμη (6) ην πνιχ κήλεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ζε ηζρχ, φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο: 

- αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο αζθάιηζεο,  

- αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, πνπ είλαη     

αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ,  

- ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο,  ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), 

αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ πξφζσπν) θαζψο θαη εξγνδφηεο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ απφ ην λφκν είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ 

νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

ηζρχ. 

3. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ 

Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ. 

5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ ή 

θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή ή πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε 

αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

6. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

8. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

9. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΝΠΓΓ θαη ε ζρεηηθή 

απφθαζε ππνβάιιεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο.  
 

ΑΡΘΡΟ 17 

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Μεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΝΠΓΓ πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ι.π., επί απνδείμεη.  

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππέβαιε επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε.  
 

ΑΡΘΡΟ 18 

Έγγξαθε εηδηθή πξόζθιεζε  

1 Μεηά ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 105 λ 4412/2016 γηα ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ 

απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. 

Ζ πξφζθιεζε απηή ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α) Σν είδνο  

β) Σελ πνζφηεηα 

γ) Σελ ηηκή 

δ) Σν ΝΠΓΓ γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ε ππεξεζία. 

ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

φξσλ απηψλ. 

ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

3. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

4. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ αλάδνρν, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ 

Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ 

αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ. 

5. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 

εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

ΑΡΘΡΟ 19 

Δγγπήζεηο 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε κεξηθή ή νιηθή, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, πξηλ ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ρσξίο Φ.Π.Α.) γηα ην νπνίν 

αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο.  

Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
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β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

 ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

 φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξάκελε ηζρχ). 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 

κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

θ) Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ 

απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΟΣΑ πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Δπηπιένλ, ν εθδψζαο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα δειψλεη φηη: 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ εγγχεζε ιχλνληαη κφλν δηα ηεο επηζηξνθήο ζ’ απηφλ, ηεο εγγπεηηθήο θαιήο 

εθηέιεζεο ή κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ φηη εμέιεηςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαηαηέζεθε. 

Με ηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή ν πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί: 

Όηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νη εξγαζίεο ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ, θαη ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζθνξάο. 

H εγγπεηηθή κπνξεί λα έρεη θαη ηε κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.  

2. Δγγχεζε πξνθαηαβνιήο. 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζε αλάδνρν ζε θαλέλα ζηάδην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΆΡΘΡΟ 20 

Σόπνο - ηξόπνο  εθηέιεζεο εξγαζηώλ – δηάξθεηα ζύκβαζεο 

Ο ηφπνο θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ κειέηε κε α/α 2/2017  

ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

Ζ  ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη έσο 31/12/2017. 
 

ΆΡΘΡΟ 21 

Παξαιαβή εξγαζηώλ 

Ζ παξαιαβή ησλ αλαηηζέκελσλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 

4412/2016. 
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ΆΡΘΡΟ 22 
Σξόπνο Πιεξσκήο - Κξαηήζεηο  
1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη (κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο θάζε 
ηκεκαηηθήο παξαιαβήο εξγαζίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηήο αξ. 200 παξ 2

α
 θαη 3).  Ζ εμφθιεζε ηεο 

δαπάλεο ζα γίλεηαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο (εκέξα παξαιαβήο απφ ην ινγηζηήξην ηνπ 
θάζε θνξέα ή εκεξνκελία πξσηνθφιιεζεο) ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζπλζήθεο 
ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζία.  

  

2. ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο πξνκήζεηαο , εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., γίλνληαη νη αθφινπζεο θξαηήζεηο, νη 

νπνίεο επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν: 

α)  Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο  ζε πνζνζηφ 8% 

β) 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Ζ θξάηεζε επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% 

θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%, πνπ απνδίδνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ραξηνζήκνπ. 

Ο Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ηα δεηνχκελα είδε βαξχλεη ην Ν.Π.Γ.Γ. 

γ) Οπνηαδήπνηε θξάηεζε επηβιεζεί κε λφκν κέρξη ην πέξαο   ησλ πιεξσκψλ ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ 

δαπάλεο. 
 

ΆΡΘΡΟ 23 

Κήξπμε αλαδόρνπ σο έθπησηνπ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 

Λνηπέο εγγπήζεηο 

1. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη νη ππεξεζίεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηε κειέηε 

κε α/α 2/2017.  

2. Σν ΝΠΓΓ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη 

παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ αλάδνρνπ.  
 

ΆΡΘΡΟ 25 

Άιιεο πιεξνθνξίεο  

Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ-ΦΡΟΝΣΗΓΑ & ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΤ 

ΘΔΡΜΖ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 53318 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Πιαηεία Γεκαξρείνπ, Σξίινθνο, ΣΚ 57500 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΜΠΔΛΛΑ ΗΧΑΝΝΖ  

- Σειέθσλν: 23923 30220, 221. 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: kkpf@thermi.gov.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.socialthermi.gov.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

[60100000-9] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: 17REQ005983071  

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΜΗΘΧΖ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΧΝ ΚΑΠΖ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ «ΔΚΓΡΟΜΔ, επηζθέςεηο ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017», 

«ΘΑΛΑΑ 2017» ΚΑΗ «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 2017» θαη ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΓΟΜΖ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ «ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΔΚΓΡΟΜΔ, επηζθέςεηο ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017» 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ: 4 ηκήκαηα νκάδεο 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): Αξ. 

Πξση. Γηαθήξπμεο 1865/03-05-2017 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ 

αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
iii
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽  

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 

πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ 

εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 

παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο
vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα 

(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη 

Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ 

ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα 

από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε 

ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix
· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 

έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 

ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xxi

: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 

πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
xxvi

 

: 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 

ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 

κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 

ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

[] Ναη [] Όρη 
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αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 

παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν 

ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ 

Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο
xxxiii

; 

ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ 

απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

είλαη ν εμήο 
xxxiv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό 

ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα 

ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

είλαη ν εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ 

αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο
xxxv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ 

είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε 

πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ 

ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ 

αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-

αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -θαη ε αληίζηνηρε 

αμία) 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
xxxviii

, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 

αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή  

εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
xxxix

, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ 

ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη 

παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 

παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl
: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξα

θή 

πνζά εκεξνκε

λίεο 

παξαιήπη

εο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα 

αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 

πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα 

ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 
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δηελέξγεηα ειέγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ 

θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο 

θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο; 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xliii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 

ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ 

 

[] Ναη [] Όρη 
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πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 

ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε 

κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 

ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα 

ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα 

εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ 

δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlvi
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηόο εάλ: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xlviii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην 

………………………………………………………………………………... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 

ζη……………………………………………………………………………... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ηίηιν «Μίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ κειψλ ησλ ΚΑΠΖ Γήκνπ Θέξκεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ «ΔΚΓΡΟΜΔ, ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ – ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017», «ΘΑΛΑΑ 2017» & «ΗΑΜΑΣΗΚΑ ΛΟΤΣΡΑ 2017», θαη ηε κεηαθνξά αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ηεο δνκήο ΚΓΑΠ-ΜΔΑ «ΑΓΚΑΛΗΑ-ΕΧ» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΚΓΡΟΜΔ, 

ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ – ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 2017»» κε αξηζκό δηαθήξπμεο 1865/03-05-2017  

θαη θσδ. Πξση. Αηηήκαηνο ζην ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005983071. 

 

Ηκεξνκελία …../…../….,  ηόπνο  …………………… 
 
 
 
 
Υπνγξαθή 
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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/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) 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/ΔΕΥ 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. 
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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/ΔΕΥ 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 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( 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 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).  

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 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  
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xxiv Επαναλάβετε 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) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 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 διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για 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. 

xxxiii Όπως 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. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 

από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 

ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

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

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

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

Πασχάλης Αναγνώστου 
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