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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης , έχοντας υπόψη α)την με αριθμό 434/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας  οστεοθυρίδων  β)  την με
αριθμό  685/2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης  πραγματοποίησης  της
δαπάνης και  την   αριθμό  763/2017 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  έγκρισης  των
τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με  α/α  107/2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
έγκρισης των όρων διακήρυξης , προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με κριτήριο
κατακύρωσης   την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής επί  των τιμών του  προϋπολογισμού  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  ν.4412/2016 για την
προμήθεια οστεοθυρίδων,σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης με α/α 107/2017 και με
τους παρακάτω όρους.

Άρθρο 1°
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)  Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ)  Του  Ν.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και
πράξεων  των  κυβερνητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
δ)  Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
ε)  Του  Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/08-08-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  ,΄Εργων,  Προμηθειών  και  )
Υπηρεσιών”
στ)  Της  με  αριθμό  57654/23-05-2017(ΦΕΚ 1781Β)  απόφασης του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
ζ) Της  με  αριθμό  56902/02-06-2017(ΦΕΚ  1924Β)  απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης με την οποία ρυθμίζονται τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Άρθρο 2° 
Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Ο Προϋπολογισμός
ε) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

1





Αρθρο 3°
Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του συστήματος.
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  με  αριθμό  56902/02-06-2017(ΦΕΚ  1924Β)  απόφαση  του
Υπουργού  Οικονομίας  και Ανάπτυξης  με  την  οποία  ρυθμίζονται  τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

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

Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 51059

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  02/01/2018
και ώρα 08.00:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
22/01/2018 και ώρα 17:00:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην με αριθμό 56902/02-06-2017(ΦΕΚ 1924Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης  με  την  οποία  ρυθμίζονται  τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Άρθρο 4°
Προϋπολογισμός -Αντικείμενο προμήθειας
Η  συνολική  δαπάνη  ανέρχεται  σε   89.280,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%   και
72.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
 

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1 Οστεοθυρίδες ΤΜΧ 480 150,00 72.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 72.000,00

ΦΠΑ 24%  17.280,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 89.280,00

Η δαπάνη θα βαρύνει   τον προϋπολογισμό του 2018  και θα υπάρξει  σχετική δέσμευση της
Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στον προϋπολογισμό του 2018   θα
συμπεριληφθεί  το παραπάνω ποσό σε σχετικό Κ.Α. (02.45.7135.009).

  Στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά και τοποθέτηση των οστεοθυρίδων

2

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Δικαιούται ο Δήμος να μην  απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων της προμήθειας
χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.  

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Οι ποσότητες ανά δημοτικό κοιμητήριο αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη με 107/2017 της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικά οι περιγραφές των ειδών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναφέρονται στην μελέτη
με α/α 107/2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σχετικό CPV : 44114200-4.

Άρθρο 5°
Δικαιούμενοι συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Υποψήφιοι  ή  προσφέροντες  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων,  τα  μέλη  αυτών  μπορούν  να  είναι
φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  εγκατεστημένα  σε:
α)  σε  κράτος-μέλος  της  Ένωσης,
β)  σε  κράτος-μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού  με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω  Συμφωνίας,  καθώς  και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
Δημοσίων συμβάσεων. 
και εφόσον όλοι οι παραπάνω (α,β,γ,δ) έχουν σχετικό  αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του
διαγωνισμού. 
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν με δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το επάγγελμά
τους.
β. Αυτοί οι οποίοι  απώλεσαν με δικαστική απόφαση το δικαίωμα να συνάπτουν συμβάσεις με
τους ΟΤΑ ή να συμμετέχουν σε δημοπρασίες των ΟΤΑ. 
γ.  Αυτοί  στους  οποίους  έχει  επιβληθεί  ποινή αποκλεισμού από τις  προμήθειες  του δημόσιου
τομέα ή από τις προμήθειες του Δήμου , εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ.
3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα
επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται
να γνωστοποιήσει  στην  υπηρεσία την  επελθούσα μεταβολή και  να προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά,  προκειμένου  να  κριθεί  εάν  και  αυτή  συγκεντρώνει  τις  τυπικές  προϋποθέσεις
συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό :

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )
ακολουθώντας  την  κατωτέρω  διαδικασία  εγγραφής.  Οι  οικονομικοί  φορείς  αιτούνται,  μέσω  της
ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή
τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται
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με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα  TAXISNet της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT Identification Number)  και  ταυτοποιουνται  με  χρήση  των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του  χρήστη  από το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους  στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή του  σε  επαγγελματικό  ή εμπορικό
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.  Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί,  ο  υποψήφιος
χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Λόγοι αποκλεισμού

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),  καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου

4

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79




της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό.  Η  υποχρέωση  του   προηγούμενου
εδαφίου αφορά: 

αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών   κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  γγ)  στις  περιπτώσεις  των  συνεταιρισμών  τα  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β)  μπορεί  να  αποδείξει  με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  αθετήσει  τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Η  παρούσα  παράγραφος  παύει  να  εφαρμόζεται  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις  του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

γ)  γνωρίζει  ή  μπορεί να αποδείξει  με τα  κατάλληλα μέσα ότι  έχουν επιβληθεί  σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα  σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής
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προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για
παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011  (Β΄266),  όπως εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας  που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού
δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το
ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση: 

α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και  2 κατ’ εξαίρεση,
για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος ή/και 

β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, 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 τελευταίοεδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

4.  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
δημόσιας  σύμβασης  οποιονδήποτε  οικονομικό  φορέα  σε  οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσεις: 

α)  εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να αποδείξει  με  κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή  έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του  ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή  των
οικονομικών  φορέων  κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα
οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως
αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες
παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
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των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79, 

η)  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  επιχειρεί  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του. 

5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται  στην  παραπάνω περίπτωση,  υπό την  προϋπόθεση ότι  η  αναθέτουσα αρχή έχει
αποδείξει ότι ο  εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του  λειτουργίας,  στην
περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 4. 

6.  Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  οι  αναθέτουσες  αρχές
αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα,  όταν αποδεικνύεται  ότι  αυτός βρίσκεται  λόγω πράξεων ή
παραλείψεων  αυτού  είτε  πριν  είτε  κατά  τη  διαδικασία,  σε  μία  από  τις  περιπτώσεις  των
παραγράφων 1 και 2.

Σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω
οικονομικός  φορέας  βρίσκεται  λόγω  πράξεων  ή  παραλείψεων  αυτού  είτε  πριν  είτε  κατά  τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4. 

7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2γ και 4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει
ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο  τρόπο,  μέσω  ενεργού  συνεργασίας  με  τις  ερευνητικές  αρχές,  και  έχει  λάβει
συγκεκριμένα  τεχνικά  και  οργανωτικά  μέτρα,  καθώς  και  μέτρα  σε  επίπεδο  προσωπικού
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται
βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

8.  Η  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη
της  επιτροπής  της  επόμενης  παραγράφου,  η  οποία  εκδίδεται  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)
ημερών από  την  περιέλευση  του  σχεδίου  απόφασης  της  αναθέτουσας  αρχής  στην  εν  λόγω
επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω
προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω
οικονομικό φορέα.  Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  καθώς και η απόφαση με την οποία
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γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ΄αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή. 

9.  Για  τις  ανάγκες  των  παραγράφων  7  και  8  συνιστάται  επιτροπή  που  απαρτίζεται  από
εκπροσώπους  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  του  Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών  και  Δικτύων.  Η  ως  άνω  επιτροπή  συγκροτείται  με  απόφαση  του  Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του
παρόντος  και  ρυθμίζει  τις  αναγκαίες  λεπτομέρειες  οργάνωσης  και  λειτουργίας  της.  Χρέη
Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

10. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη
από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

11. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

΄Αρθρο 6°
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf,  όπως
αναλυτικά περιγράφονται τα παρακάτω:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, η αξία της οποίας θα
ισούται με το 2% της αξίας του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για τον οποίο
συμμετέχει στο διαγωνισμό, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς (δηλ. δεκάμηνη (10) ισχύ από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής).  Η  εγγυητική  επιστολή  μπορεί  να  δίδεται  με  ισόποσο  γραμμάτιο  του  Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών
μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στα Ελληνικά.

2.Υπεύθυνη  Δήλωση του  αρθ.  8  του  Ν.  1599/86  οπού  θα  δηλώνονται  τα  ταμεία  Κύριας  και
Επικουρικής ασφάλισης εργοδοτών και εργαζομένων, ποιοι εκ των εργοδοτών έχουν υποχρέωση
ασφάλισης καθώς και ποιοι ασκούν διοίκηση (π.χ. μέλη  Δ.Σ. διαχειριστές & λοιποί).  

3.Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το “Παράρτημα
Α”
Το  έντυπο  μπορεί  να  υπογράφεται  από  το  σύνολο  των  μελών  που  μετέχουν  στην
διοίκηση ή ασκούν διοίκηση (π.χ. μέλη  Δ.Σ. διαχειριστές & λοιποί) ή  μόνο από τον κατά
περίπτωση  εκπρόσωπο  του  οικονομικού  φορέα  (παράγραφος  13  ,άρθρο  107  του
Ν.4497/2017).
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
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Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

Διευκρινήσεις επί του άρθρου 6

Όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  για  συμμετέχουσες  αλλοδαπές  επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να
εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσημη
μετάφραση στα Ελληνικά.

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

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

Η  επιτροπή  διενέργειας  μπορεί  να  ζητεί  εκ  των  υστέρων  την  προσκόμιση  πρωτότυπων
δικαιολογητικών  που  κατατέθηκαν  κατά  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  υπό  τη  μορφή
φωτοαντίγραφου.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου
τύπου .pdf και  προσκομίζονται    κατά περίπτωση     από αυτόν εντός τριών     (3)  εργάσιμων  
ημερών  από     την  ηλεκτρονική  υποβολή,   πλην  των  ΦΕΚ.  (Τα  δικαιολογητικά
προσκομίζονται   στο    Πρωτόκολλο   του    Δήμου    Θέρμης   Πλατεία Δημοκρατίας   1,
Θέρμη   τηλ.2313-300700   ,   με   διαβιβαστικό   όπου   θα   αναφέρονται  αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  και  έγγραφα  έκδοσης  της
συμμετέχουσας επιχείρησης υπογράφονται    ψηφιακά, από τους έχοντες υποχρέωση προς  
τούτο,  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή  και  δεν  απαιτείται  σχετική  θεώρηση και  επίσης  δεν
απαιτείται σφραγίδα , ημερομηνία και υπογραφή σε φυσική μορφή. Τα παραπάνω ισχύουν
για το σύνολο των ζητουμένων Υ.Δ. και δηλώσεων τόσο από τη διακήρυξη όσο και από τη
μελέτη  εκτός   των   Υ.Δ. ο  που ζητείται.       

Οι υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων δεν υπογράφονται ψηφιακά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή
και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τόσο για τις Υπεύθυνες   Δηλώσεις  
καθώς και για τυχόν έγγραφες εξουσιοδοτήσεις.   Τα παραπάνω ισχύουν για το σύνολο των  
ζητουμένων Υ.Δ. και δηλώσεων τόσο από τη διακήρυξη όσο και από τη μελέτη.  
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Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά    συμμετοχής-τεχνική    προσφορά»    που    έχουν   υποβληθεί   με   την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Υπηρεσία Πρωτόκολλο του
Δήμου Θέρμης εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά  και
στοιχεία  που  δεν  έχουν  εκδοθεί/συνταχθεί     από  τον  ίδιο τον οικονομικό φορέα και
κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως  τέτοια  προσκομιζόμενα
στοιχεία    ενδεικτικά    αναφέρονται    :  η εγγύηση  συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κ.α. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον
Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που  έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά
αφορούν,  ιδίως,  τα  τεχνικά  ή  εμπορικά  απόρρητα  και  τις  εμπιστευτικές  πτυχές  των
προσφορών.

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

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»
και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
όλα τα ζητούμενα από το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά και  τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο 7.2.

Στον υποφάκελο εγγράφονται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του άρθρου 6 και 7.2  της
παρούσας διακήρυξης με την σειρά που αυτά ζητούνται

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

1.Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές
των προσφερόμενων ειδών είναι  σύμφωνες  με τις  περιγραφόμενες  τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης με α/α 107/2017 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

2.  Εργαστηριακά αποτελέσματα πιστοποιημένων εργαστηρίων ελέγχου ή δημοσίων εργαστηρίων
(να  είναι  σύμφωνη  με  την  τεχνική  προδιαγραφή  (ΕΤΕΠ)  ΕΛΟΤ  ΤΠ  1501-01-01-01-00)  για  το
σκυρόδεμα μικρής κοκκομετρίας τύπου γαρμπιλομπετόν ή αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, που η
σύνθεσή του να πληροί τουλάχιστον την κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος C20/25.

3. Εργαστηριακά αποτελέσματα  πιστοποιημένων εργαστηρίων ελέγχου ή δημοσίων εργαστηρίων
για  το  ινοπλισμένο  σκυρόδεμα  με  πάχος  τοιχώματος  τουλάχιστον  3εκ.  κατηγορίας  αντοχής
σκυροδέματος C20/25 με τη χρήση λευκού τσιμέντου και στεγανωτικού μάζας.

3.  Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι σε περίπτωση επιτόπιας
σκυροδέτησης  των  απαιτούμενων  οστεοθυρίδων,  για  την  απόδειξη  της  αντοχής  θα  γίνουν
εργαστηριακές  δοκιμές  με  λήψη  δοκιμίων  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  θα
προσκομισθούν τα εργαστηριακά αποτελέσματα με ανάληψη του κόστους από τον ανάδοχο.
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4. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι το σύνολο της κατασκευής θα
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση Διπλωματούχου Μηχανικού, με την οποία θα βεβαιώνεται η
στατική επάρκεια και αντοχή της.

5.Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται  ότι όλη η κατασκευή, εκτός από
τις μαρμάρινες πλάκες – πόρτες και τη δίρριχτη στέγη, οι οποίες θα έχουν χρόνο εγγύησης ένα (1)
έτος, θα καλύπτεται από εγγύηση για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια αντοχής στα φορτία που θα
επιβαρύνουν την κατασκευή καθώς και στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση που
εμφανιστούν ρηγματώσεις  ή άλλες ενδείξεις  για  τη  μείωση της αντοχής της κατασκευής,  που
οφείλεται  στην  ποιότητα  των  υλικών  ή  σε  κακοτεχνία  κατά  την  κατασκευή,  ο  προμηθευτής
υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  ολόκληρη  την  κατασκευή  οστεοθυρίδων (δώδεκα
οστεοθυρίδες/κατασκευή).
 
6.Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη φάση της κατασκευής
σε  περίπτωση  που  παρουσιασθούν  προβλήματα  στη  μαρμάρινη  πλάκα  –  πόρτα  της  κάθε
οστεοθυρίδας,  στη  δίρριχτη  στέγη  ή  στην  ενδιάμεση  μαρμάρινη  πλάκα  (ενδεικτικά:  μη  ορθή
εφαρμογή, παρουσία ρηγματώσεων κατά την τοποθέτηση της κλειδαριάς και της πεταλούδας),
αυτά θα αντικαθίσταται άμεσα.

7. Φωτογραφικό υλικό από κατασκευές συναφείς με αυτές της διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική.

H επιτροπή διενέργειας μπορεί να ζητεί συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις που άπτονται
των τεχνικών προσφορών

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται και αποστέλλονται  κατά περίπτωση πρωτότυπα  ή

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

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

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή  pdf, το
οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf.

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική
του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

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

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική  προσφορά  και
απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω  αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

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

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

7.3.Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική
προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος.  Στην συνέχεια,  το σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε
μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

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

7.5. Ο προσφέρων θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του,
τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.  Μετά  την  κατάθεση της  προσφοράς δεν  γίνεται  αποδεκτή,  αλλά απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

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

7.7 Το σύνολο της επικοινωνίας  ,η αποστολή και  η λήψη εγγράφων θα πραγματοποιείται  με
ηλεκτρονικό τρόπο και θα είναι έγκυρη μόνο δια μέσω του συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ.
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Άρθρο 8°
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού - Ανακήρυξη μειοδότη

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

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

8.3.Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10.00 π.μ.,  μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των  κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  διαδικασιών.  Κατά  την
προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των  ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων
στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν  αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική  αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -
Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο
περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν  Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική
αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Οικονομική  Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν,  θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λάβουν  γνώση  των  τιμών  που
προσφέρθηκαν.

8.4 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην
αξιολόγηση   αυτών μέσω   των  αρμόδιων πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά  των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και  των  διαδικασιών  της  κατά  περίπτωση  Αναθέτουσας  Αρχής.  Συγκεκριμένα  μέσα  από  το
Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή
και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.
• Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει   σχετική  απόφαση  επί  της  αξιολόγησης  των  ηλεκτρονικών
προσφορών.
• Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφοράς τους μόνο δια μέσου της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα,  δια  μέσου  της  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ, στους
συμμετέχοντες  χρήστες  -  οικονομικούς  φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων
δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  -οικονομικοί  φορείς  παρέχουν  τις  διευκρινίσεις  εντός  των  κατά
περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

8.5  Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει  την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού.
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Σε κάθε  περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει  η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου
Θέρμης μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν
να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα,
εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 9° 
Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
μελέτης της Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση των υλικών . Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την
οριστική παραλαβή της συνολικής ποσότητας της προμήθειας.
Αποκλείεται  αναπροσαρμογή  των  τιμών  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  αξίωση  του  προμηθευτή
πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η προσφορά χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα  από  το  σύστημα.  Κατά  την  ηλεκτρονική  υποβολή  της  οικονομικής  προσφοράς  στο
ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο 10°
Χρόνος ισχύος προσφορών
10.1. Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  για  εννέα  (9)  μήνες  από  την
καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, καθώς και τον χρόνο που
αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

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

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

Άρθρο 11°
Εγγύηση Συμμετοχής
Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.440,00€ (72.000,00*2%)
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για την οποία κατατίθεται προσφορά.
Οι εγγυήσεις  πρέπει κατ ελάχιστο να αναφέρουν  τα ακόλουθα:
α)  την  ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία
απευθύνονται  δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία,  τον Α.Φ.Μ.  και  τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται  η
εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  ή  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από τον  εκδότη  της  εγγύησης  να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
Ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει   να   έχει  τουλάχιστον  δεκάμηνη (10) ισχύ  
από την καταληκτική  ημερομηνία ηλεκτρονικής   υποβολής των προσφορών  .
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
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από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί  το διαγωνισμό.  Το σχετικό αίτημα
πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση και χρόνο ισχύος
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγυητική μπορεί να δίδεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 12°
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα
έγγραφα που απαιτούνται.  Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε
ασάφεια  θα  ερμηνεύεται  εις  βάρος  του  προσφέροντος.  Ξενόγλωσσα  έγγραφα  θα  είναι
μεταφρασμένα  και  επικυρωμένα  επίσημα,  εκτός  από  επισυναπτόμενα  τεχνικά  φυλλάδια
γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 13°
Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές - Πλήθος προσφορών
Δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να δώσουν προσφορά για μέρος του προϋπολογισμού. 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε  τύπος  προσφερόμενου  είδους  πρέπει  να  πληροί  τις  απαιτήσεις  των  Τεχνικών
Προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς .

Άρθρο 14°
Προδικαστική  προσφυγή  πριν  από  τη  σύναψη  της  σύμβασης-Στοιχεία  επικοινωνίας
ΑΕΠΠ

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα  (10)  ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα  (10)  ημέρες  από  την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση  της  πράξης  που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο  ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 361 παρ.1 του
Ν.4412/2016) (άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017)
(δ) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της  προσβαλλόμενης  παράλειψης.
(άρθρο 361 παρ.2 του Ν.4412/2016)(άρθρο 4 του ΠΔ 39/2017)

Τρόπος άσκησης προσφυγής
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017).
Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται  η ημερομηνία  ηλεκτρονικής καταχώρισης
αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. (άρθρο 8 παρ.3 του ΠΔ 39/2017).
Σε  περίπτωση  που  η  διαγωνιστική  διαδικασία  δεν  διενεργείται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η
προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. 
Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά της. (άρθρο 362 παρ.1 του Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017)
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου. (άρθρο 8 παρ.2
του ΠΔ 39/2017) (άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
Κάθε ενδιαφερόμενος,  του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα,  δικαιούται  να ασκήσει,  εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής,
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σύμφωνα με την παράγραφος 1 του άρθρου 365, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα
κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. (άρθρο 362 παρ.3 του Ν.4412/2016) (άρθρο 7 του ΠΔ
39/2017)
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται
εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. (άρθρο 362 παρ.4 του Ν.4412/2016) (άρθρο 3
παρ.4 του ΠΔ 39/2017).
Σε  περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  η οποία πιστοποιείται  από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Οικονομίας,  Ανάπτυξης και Τουρισμού,  ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική
διαδικασία  δεν  διενεργείται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται
ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της
προσφυγής  θεωρείται  η  ημερομηνία  παραλαβής  της  από την  ΑΕΠΠ μέσω του  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η
ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό
πρωτοκόλλου αυτής. (άρθρο 8 παρ.4 του ΠΔ 39/2017)

Παράβολο
α. Ύψος παραβόλου
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό
(0,50%)  της  προϋπολογισθείσας  αξίας  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  της  σχετικής  σύμβασης.  Το  ύψος  του
παραβόλου  δεν  μπορεί  να  είναι  κατώτερο  των  εξακοσίων  (600)  ευρώ  ούτε  ανώτερο  των
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. 
Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για
τμήμα  ή  τμήματα  της  σύμβασης,  το  ύψος  του  παραβόλου  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  του
τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή.

β. Τρόπος κατάθεσης
Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο
τρόπος και  ο  χρόνος  κατάθεσης και  είσπραξης  του παραβόλου και  ο τρόπος απόδειξης  της
είσπραξής του.
Το  παράβολο  καταβάλλεται  κατά  την  κατάθεση  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Η  ως  άνω
κατάθεση  του  παραβόλου  γίνεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  εφαρμογής  e-παράβολου  στη
διαδικτυακή πύλη της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και  αποτελεί
έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του
παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2
του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι:
- εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα,
- επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την
ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και
- βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το
αποδέχεται. (άρθρο 5 παρ.4 του ΠΔ 39/2017)
γ. Επιστροφή παραβόλου
Σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  ή  σιωπηρής  απόρριψης  της  προδικαστικής
προσφυγής  το  παράβολο  επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα  με  την  απόφαση  του  οικείου
σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα  και  στην  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί
της προσφυγής. (άρθρο 363 του Ν.4412/2016)(άρθρο 5 παρ.5 του ΠΔ 39/2017)

Ανασταλτικό αποτέλεσμα
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Η προθεσμία  για  την  άσκηση της  προδικαστικής  προσφυγής  και  η  άσκησή της  κωλύουν  τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. 
Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο
364 του Ν.4412/2016)(άρθρο 6 του ΠΔ 39/2017)

Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής
α. Ηλεκτρονική κατάθεση προσφυγής
Στις  περιπτώσεις  κατάθεσης  της  προδικαστικής  προσφυγής  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του
διαγωνισμού , η αναθέτουσα αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα,
ειδοποιεί την ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της  παραχωρεί δικαίωμα
πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. 
Επίσης η αναθέτουσα αρχή: 
(α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του
διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί
να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής
του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού,
και 
(β)  διαβιβάζει  στην  ΑΕΠΠ  μέσω  του  συστήματος  επικοινωνίας  του  ηλεκτρονικού  τόπου  του
διαγωνισμού το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο
της  υπόθεσης,  τις  απόψεις  της  επί  της  προσφυγής  και  τα  αποδεικτικά  κοινοποίησης  στους
ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή
συμπληρωματική  αιτιολογία  της  προσβαλλόμενης  με  την  προδικαστική  προσφυγή  πράξης.
(άρθρο 9 παρ.1 του ΠΔ 39/2017)(άρθρο 365 παρ.1 του Ν.4412/2016) 
Οι προθεσμίες του άρθρου 365 είναι αποκλειστικές. (άρθρο 365 παρ.8 του Ν.4412/2016)

β. Κατάθεση προσφυγής στην ΑΕΠΠ
Στις  περιπτώσεις  όπου  η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  στην  ΑΕΠΠ,  σύμφωνα  με  το
δεύτερο  εδάφιο  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  362,  η  ΑΕΠΠ  καταχωρίζει  αυθημερόν  την
προσφυγή. 
Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα  στον  Κανονισμό  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών,  κοινοποιεί την  προσφυγή
στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί: 
(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο
τρίτο  ο  οποίος  μπορεί  να  θίγεται  από αποδοχή της  προσφυγής,  προκειμένου  να ασκήσει  το
δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο
3 του άρθρου 362, και 
(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης,
τον  πλήρη  φάκελο  της  υπόθεσης,  τις  απόψεις  της  επί  της  προσφυγής  και  τα  αποδεικτικά
κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερομένους τρίτους. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία
της  προσβαλλόμενης  με  την  προδικαστική  προσφυγή  πράξης.  (άρθρο  365  παρ.1  του
Ν.4412/2016)
Οι  προθεσμίες  του  άρθρου  365 είναι  αποκλειστικές.  (άρθρο  365  παρ.8  του  Ν.4412/2016)
(άρθρο 9 παρ.2 του ΠΔ 39/2017)
γ. Έλεγχος κοινοποίησης φακέλου
Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός
της ΑΕΠΠ, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της αναθέτουσας
αρχής με την υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο
προηγούμενων  παραγράφων.  Εάν  διαπιστώσει  ότι  η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  εκπλήρωσε  την
υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την ΑΕΠΠ, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να
ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. (άρθρο 9 παρ.3 του
ΠΔ 39/2017)(άρθρο 365 παρ.5 του Ν.4412/2016) 
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Δικαίωμα προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ ενώπιον του δικαστηρίου
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από  απόφαση της
ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την
αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων
δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372. 
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί
την προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 346 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. (άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.4412/2016)

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΕΠΠ
Τηλέφωνo: 213 214 12 16
e-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης.
http://www.aepp-procurement.gr/

Η ανακοίνωση των προδικαστικών προσφυγών καθώς και όλες οι κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις
και άλλες ανακοινώσεις προς την ΑΕΠΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 39/04.05.2017 (Α' 64) θα γίνονται
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: president@aepp-procurement.gr.

Άρθρο 15°
Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις
Στη συμβατική αξία της προμήθειας , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
γ) 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ του Δημοσίου, που παρακρατείται από την
αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων 
δ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
ε)  Η  δαπάνη  δημοσίευσης  ,αρχικής  ή  και  επαναληπτικών  ,  των  περιλήψεων  διακήρυξης  σε
εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του
Ν.3801/2009) και εγκύκλιος 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών  «Αποδοχή της
αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες  δημοσιεύσεων διαγωνισμών
Δημοσίων  Συμβάσεων  ΟΤΑ  Α'βαθμ.».Το  κόστος  δημοσίευσης  που  βαρύνει  τον  ανάδοχο
υπολογίζεται περί τα 1.200,00€ ανά δημοσίευση .0 επιμερισμός των εξόδων δημοσίευσης γίνεται με
βάση τον προϋπολογισμό για τον οποίο δίνει προσφορά ο ανάδοχος.
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο.
στ)  Οποιαδήποτε  κράτηση επιβληθεί  με  νόμο  μέχρι  το  πέρας  των  πληρωμών των  σχετικών
παραστατικών δαπάνης.

Άρθρο 16°
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

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

α.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριμήνου  από  την
πρόσκληση για  υποβολή,  από το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί  για  ένα ή
περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016).
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 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. Για την απόδειξη των δηλουμένων με την Υ.Δ. της παραγράφου 4 του άρθρου 6 ,προσκόμιση
πιστοποιητικού   από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.

στ.  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.

19

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4




ζ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορές είναι νομικό πρόσωπο προσκομίζει αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης  για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα
κατά  περίπτωση νομιμοποιητικά  έγγραφα σύστασης και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως
καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  συγκρότηση  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου, τυχόν πρακτικό
εκπροσώπησής  κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  που  εκπροσωπεί  τον
οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  συγκεκριμένη  διαδικασία
σύναψης σύμβασης.). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά την  καταληκτική
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

η)Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του στην οποία θα
αναφέρεται ,ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016.Η Υ.Δ. φέρει επιπλέον και ψηφιακή υπογραφή.

Οι κοινοπραξίες (ενώσεις) οικονομικών φορέων υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην κοινοπραξία.

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη
μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.

Εάν  σε  κάποια  χώρα  (συμπεριλαμβανομένης  της  Ελλάδας)  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω
πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  ή  αν  αυτά  που  εκδίδονται  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ανωτέρω
περιπτώσεις,  μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προσφέροντος
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί
αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί  μέσα στο χρόνο που
προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται.

2.Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

3. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του
άρθρου 104 του Ν 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
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δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
4.  Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  απορρίπτεται  η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  χωρίς  να
λαμβάνεται  υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  Αν κανένας από τους
προσφέροντες  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή του Ν 4412/16,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του
Ν 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής και η κατακύρωση
γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

6.  Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  άρθρου  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και στη συνέχεια προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην
αναθέτουσα αρχή, σε πρωτοκολλημένο φάκελο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών
από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  τους.  Υπεύθυνες  δηλώσεις  ή  άλλα  έγγραφα  έκδοσης  του
οικονοομικού φορέα που υπογράφονται ψηφιακά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και
φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν απαιτείται να προσκομίζονται και σε έντυπη
μορφή. Η μη υποχρέωση προσκόμισης ισχύει και  για τυχόν Φ.Ε.Κ. 

7.  Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
κατακύρωσης της σύμβασης.

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

ΑΡΘΡΟ 1  7  
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης     

Μετά από εισήγηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου η Οικονομική Επιτροπή προβαίνει στην
κατακύρωση του διαγωνισμού.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και  αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν  την  κοινοποίησε  σε  όλους  τους  προσφέροντες.
Τα  έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης
επέρχονται  εφόσον  κοινοποιηθεί  η   απόφαση   κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο  και
εφόσον ο  τελευταίος  υπέβαλε επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης  έπειτα από
σχετική πρόσκληση. Η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  ζητείτε μόνο  στην
περίπτωση  της  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  και  ενδίκων  μέσων κατά  της  απόφασης
κατακύρωσης,

ΑΡΘΡΟ 1  8  
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Έγγραφη ειδική πρόσκληση 

1. Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
έγγραφη ειδική πρόσκληση , που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος 
β) Την ποσότητα
γ) Την τιμή
δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζετε η προμήθεια
ε)  Τη  συμφωνία  της  κατακύρωσης  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τυχόν  αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
2. Με την ειδική πρόσκληση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι
(20)  ημέρες  το  πολύ  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ειδικής  πρόσκλησης,  για  την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.
4.  Εάν  η  κατακύρωση  γίνεται  σε  αλλοδαπό  ανάδοχο,  η  ανακοίνωση  απευθύνεται  στον
εκπρόσωπό  του  στην  Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση  αποστέλλεται  σχετικό
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό ανάδοχο.  Στην περίπτωση που η πληρωμή στον
ανάδοχο προβλέπεται  να  γίνει  με  άνοιγμα  πίστωσης,  η  εγγύηση καλής  εκτέλεσης μπορεί  να
κατατεθεί  στον  ανταποκριτή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στο  εξωτερικό,  ενώ  η  εγγύηση
συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
5. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους
προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης
ματαιώνεται.

Άρθρο 19°
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης –Ρήτρες
Πριν  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  πρέπει  να  καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής
συμβατικής  αξίας χωρίς  τον  Φ.Π.Α..  Η εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει  να είναι
συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το Δημόσιο και να έχει ισχύ  τουλάχιστον έξι (6) μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης .

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :
α)  την  ημερομηνία  έκδοσης,  β)  τον  εκδότη,  γ)  την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία
απευθύνονται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυμία,  τον Α.Φ.Μ.  και  τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται  η
εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  ή  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης,  ι)  την  ανάληψη  υποχρέωσης  από τον  εκδότη  της  εγγύησης  να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
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Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί:
Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς
τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο
σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας , απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται  στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, και εφόσον δεν υπάρχουν
ταμειακές εκκρεμότητες του ανάδοχου προς το Δήμο και έχουν σχέση με την σχετική σε αυτόν
ανάθεση. 
Η εγγυητική μπορεί να παρέχεται και με τη μορφή γραμματίου σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.

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

Άρθρο 21°
Παραλαβή υλικών
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Δήμου,
οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
Η  παραλαβή  γίνεται  εντός  δέκα   ημερών  (10)  από  την  παράδοση  των  υλικών  μετά  από
μακροσκοπικό έλεγχο.
Εάν εντός  του χρόνου ισχύος  της  σύμβασης ή  τελευταίας  παραλαβής,  παρουσιαστεί  έλλειψη
συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την
παραλαβή ή ακαταλληλότητα υλικού, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την
αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση με
ίδιο προϊόν που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . 
Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται τμηματικά από την οικεία επιτροπή παρουσία του
αναδόχου.  Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου
είδους  και  την  αντικατάσταση  αυτού  εντός  τριάντα  (30)  ημερών.  Εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν
συμμορφωθεί  με  τις  ως  άνω  προτάσεις  της  Επιτροπής,  εντός  των  οριζόμενων  από  αυτήν
προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό
του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την
κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  παραδώσει  τα  ως  άνω  είδη  σε  κατάσταση  πλήρους
λειτουργίας, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και της προσφοράς.
Κατά  την  οριστική  παραλαβή  σε  περίπτωση  που  παρουσιασθούν  προβλήματα  στη
μαρμάρινη  πλάκα  –  πόρτα  της  κάθε  οστεοθυρίδας  ή  στη  δίρριχτη  στέγη,  αυτά
αντικαθίστανται εντός μίας εβδομάδας.
Σε περίπτωση που κατά το χρόνο εγγύησης εμφανιστούν  προβλήματα στη μαρμάρινη
πλάκα – πόρτα της κάθε οστεοθυρίδας ή στη δίρριχτη στέγη, ο προμηθευτής υποχρεούται
να αντικαταστήσει τα υλικά εντός μίας (1) εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίηση της
αρμόδιας Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που κατά το χρόνο εγγύησης εμφανιστούν ρηγματώσεις ή άλλες ενδείξεις
για τη μείωση της αντοχής της κατασκευής, που οφείλονται στην ποιότητα των υλικών ή
σε  κακοτεχνία  κατά  την  κατασκευή,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει
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ολόκληρη την κατασκευή (δώδεκα οστεοθυρίδες/κατασκευή) εντός δύο (2) μηνών από την
έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση επιτόπιας σκυροδέτησης των απαιτούμενων οστεοθυρίδων, για την απόδειξη
της αντοχής θα γίνουν υποχρεωτικά εργαστηριακές δοκιμές με λήψη δοκιμίων σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία

Άρθρο 22°
Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης των υλικών - Διάρκεια σύμβασης 
Η  παράδοση  του  υλικού  θα  γίνει  τμηματικά  εντός   έξι  (6)  μηνών  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης. Η μεταφορά  και παράδοση των υλικών θα γίνει με μεταφορικά μέσα του ανάδοχου
σε σημεία  που θα υποδείξει  ο  Δήμος (εντός  των ορίων του δήμου)  σε οποιαδήποτε ποσότητα
ζητηθεί και σε οποιαδήποτε θέση εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται
αφού προηγουμένως γίνει  συνεννόηση με τον επιβλέποντα  που θα ορίσει  η  αρμόδια για  την
διαχείριση της προμήθειας Υπηρεσία.
Οι τμηματικές παραγγελίες προς τον ανάδοχο θα δίνονται γραπτώς από την αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου Θέρμης, που είναι και ο διαχειριστής της προμήθειας. 
Χρόνος παράδοσης μετά από έγγραφη παραγγελία: 2 μήνες

Άρθρο 23°
Ευθύνη αναδόχου- Χρόνος εγγύησης
Ο  ανάδοχος  προμηθευτής  ευθύνεται  για  την  ύπαρξη  των  συμπεφωνημένων  ιδιοτήτων  των
πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.
Η όλη κατασκευή, εκτός από τις μαρμάρινες πλάκες – πόρτες, θα καλύπτεται για τουλάχιστον
δέκα (10) χρόνια εγγύηση αντοχής στα φορτία που θα επιβαρύνουν την κατασκευή καθώς και
στις  εξωτερικές  καιρικές  συνθήκες.  Σε  περίπτωση  που  εμφανιστούν  ρηγματώσεις  ή  άλλες
ενδείξεις για τη μείωση της αντοχής της κατασκευής, που οφείλεται στην ποιότητα των υλικών ή
σε κακοτεχνία κατά την κατασκευή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει ολόκληρη την
κατασκευή  (δώδεκα  οστεοθυρίδες/κατασκευή)  εντός  δύο  μηνών  από  την  έγγραφη
ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Οι μαρμάρινες πλάκες - πόρτες θα καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους και οι όποιες βλάβες
ή αντικαταστάσεις θα γίνονται εντός επτά (7) ημερών από την  έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας 

Άρθρο 24°
Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση-κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή της  με  άλλη,  που να  είναι  σύμφωνη με  τους  όρους  της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο
δε  προμηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16)
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα  και  αφού  αυτή  παραληφθεί  οριστικά.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα
πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  εκπνοή  της,  με  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου  οργάνου  με  την  οποία  και  επιβάλλεται  πρόστιμο  σε  ποσοστό  2,5% επί  της
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
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που  χορηγήθηκε  και  ο  προμηθευτής  δεν  παρέλαβε  την  απορριφθείσα  ποσότητα,  ο  φορέας
μπορεί  να  προβεί  στην  καταστροφή  ή  εκποίηση  της  ποσότητας  αυτής,  κατά  τις  ισχύουσες
διατάξεις. (άρθρο 213 παρ.2 Ν.4412/16).
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν
από  την  αντικατάστασή  τους,  με  την  προϋπόθεση  ο  προμηθευτής  να  καταθέσει  χρηματική
εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. (άρθρο 213
παρ.3 Ν.4412/16). 
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με  το  άρθρο 209,  επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. (άρθρο
207 παρ.1 Ν.4412/16).
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών. (άρθρο 207 παρ.2 Ν.4412/16).
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. (άρθρο 207 παρ.3 Ν.4412/16).
Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού  της  προκαταβολής,  που
υπολογίζεται  από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου,  μέχρι  την προσκόμιση του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
(άρθρο 207 παρ.4 Ν.4412/16).
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. (άρθρο 207 παρ.5 Ν.4412/16)
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης. (άρθρο 207 παρ.6 Ν.4412/16) 

Άρθρο 25°
Κήρυξη προμηθευτή  ως έκπτωτου-κυρώσεις
1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105     του ν.4412/2016  ,
β) σε  περίπτωση  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών,  εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν.4412/2016, 

2.Ο  οικονομικός  φορέας  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή  ανάθεση  ή  την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α)  Ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά
περίπτωση.
β)  Είσπραξη  εντόκως  της  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο  από  τη  σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξης  του  ως  εκπτώτου,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο    άρθρο 74     του ν. 4412/2016  .  

Αρθρο 26°
Τρόπος - χρόνος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την  οριστική παραλαβή και  τη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τμηματικής παράδοσης ,κατόπιν προσκόμισης του σχετικού
παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής) και εφόσον έχουν καταβληθεί
πριν την πρώτη πληρωμή οι δαπάνες δημοσίευσης . Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30
ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του Δήμου ή ημερομηνία
πρωτοκόλλησης)  του  σχετικού  παραστατικού  και  εφόσον  πληρούνται  οι  συνθήκες  του
προηγουμένου εδαφίου.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 

Αρθρο 27°
Χορήγηση προκαταβολής-
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Αρθρο 28°
Δημοσίευση - Λήψη πληροφοριών-Άλλες πληροφορίες 
Η Διακήρυξη και η  προκήρυξη θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον είκοσι δύο (22)
ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η Διακήρυξη ,η προκήρυξη και η μελέτη θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμης
(www.thermi.gov.gr) το αργότερο την 29/12/2017
Η διακήρυξη και η μελέτη θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο την 02/01/2018
Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία (1) φορά  σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες ,μια (1)
ημερήσια τοπική του νομού Θεσσαλονίκης  και μια (1) εβδομαδιαία τοπική του νομού Θεσσαλονίκης. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι τηλεφωνικής επικοινωνίας οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ  & Κολοκυθάς Αθανάσιος,τηλ
2310-478027, 2310-478029, Fαχ 2310-478046, δ/νση 2° χλμ Θέρμης –Τριαδίου.

Για ότι δεν προβλέφθηκαν στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
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Μέρος  Ι:  Πληροφορίες  σχετικά  με  την  αναθέτουσα  αρχή/αναθέτοντα  φορέα  i    και  τη  
διαδικασία ανάθεσης

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Δήμος θέρμης]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6112]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Δημοκρατίας 1 θέρμη 57001]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κυριάκης Μιχαήλ ,Κολοκυθάς Αθανάσιος]
- Τηλέφωνο: [2310 478027 ,2310 478029]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [m.kiriakis@thermi.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.thermi.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ»
CPV, {44114200-4}
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………...}
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [0]
-  Αριθμός  αναφοράς  που  αποδίδεται  στον  φάκελο  από  την  αναθέτουσα  αρχή  (εάν  υπάρχει):
[A.Π.45543/13-12-2017]

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν  δεν  υπάρχει  ΑΦΜ  στη  χώρα
εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,
αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθμό
ταυτοποίησης,  εφόσον  απαιτείται  και
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο  οικονομικός  φορέας  είναι  πολύ  μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»iv ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι,  ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των  εργαζομένων  με  αναπηρία  ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο /
Μητρώο  εγκεκριμένων  οικονομικών
φορέων  ή  διαθέτει  ισοδύναμο
πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας  ενότητας,  στην  ενότητα  Β  και,
όπου  απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου α) [……]
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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 κατάλογοv:
δ)  Η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α,  Β,  Γ,  ή  Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ  εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στα  έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να  προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν  τη  δυνατότητα  στην  αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική
βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος για  συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός

[   ]
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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 ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV
και  στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες,  είτε  ανήκουν  απευθείας  στην  επιχείρηση  του  οικονομικού  φορέα είτε  όχι,  ιδίως  οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

7.6. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

7.7. δωροδοκίαx,xi·

7.8. απάτηxii·

7.9. τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·

7.10. νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίαςxiv·

7.11. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική
απόφαση  εις  βάρος  του  οικονομικού
φορέα ή  οποιουδήποτε προσώπουxvi το
οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  του  οργάνου  ή
έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  για  έναν
από  τους  λόγους  που  παρατίθενται
ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή  καταδικαστική
απόφαση  η  οποία  έχει  εκδοθεί  πριν  από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί  απευθείας  περίοδος  αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή
φορέας  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής
απόφασης  προσδιορίζοντας  ποιο  από  τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή
φορέας  έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς
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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
λήφθηκανxxi:

[……]

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην  Ελλάδα  και  στη  χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που  οφείλει  συμπεριλαμβανόμενων   κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων,  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν  ναι,  να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι,  να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
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Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση
συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους
τομείς  του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxv;

[] 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
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβανόμενης
υπόψη  της  εφαρμοστέας  εθνικής
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του
λειτουργίας  υπό  αυτές  αυτές  τις
περιστάσειςxxvii 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων):
[……][……][……]

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα που
λήφθηκαν: 
[..........……]

34





Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με  σκοπό  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης  συμφερόντωνxxix,
λόγω  της  συμμετοχής  του  στη  διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση  συνδεδεμένη  με  αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα  φορέα  ή  έχει  με  άλλο  τρόπο
αναμειχθεί  στην  προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας
σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης  ,  αποζημιώσεις  ή  άλλες
παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα  μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την
εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων
αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των

[] Ναι [] Όχι
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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; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για  να  έχει  τη  δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν  ναι,  διευκρινίστε  για  ποια  πρόκειται  και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των  εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV ανωτέρω είναι  ακριβή και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαι σε θέση,  κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxxiii, 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
δωρεάνxxxiv.

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

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στο
………………………………………………………………………………...  [προσδιορισμός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα
Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες
έχω  υποβάλλει  στ……………………………………………………………………………...
[να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος  Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ» με αριθμό διακήρυξης 45543/ 13-12-2017 και κωδικό
Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: ...................... 

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

Υπογραφή

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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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.

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 

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 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.

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiv 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. 
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