
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Θέέρμη, 23/05/2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ         A..Π.                   17970
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΚΉΡΥΞΉ
Για  την  «προμήθεια  &  εγκατάσταση  ασύρματου  δικτύου  &  προμήθεια
ανακατασκευασμένων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  υπολογιστών  τύπου
ταμπλέτας & οθονών»
προϋϋ πολογισμοϋέ  43.467,27 €  μέ συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό. 

Ο Δήμαρχος Θέρμης
Έχοντας ϋποέ ψη τις διαταέ ξέις :
α)   Τοϋ Ν. 3463/2006 «Κώέ δικας Δηέ μών και Κοινοτηέ τών». 
β)   Τοϋ Ν. 3852/2010 «Νέέα Αρχιτέκτονικηέ  της Αϋτοδιοιέκησης και της Αποκέντρώμέένης
Διοιέκησης-Προέ γραμμα Καλλικραέ της» (ΦΕΚ 87Α).
γ)   Τοϋ Ν. 3861/2010 «Ενιέσχϋση της διαφαέ νέιας μέ την ϋποχρέώτικηέ  αναέ ρτηση νοέ μών
και  πραέ ξέών τών κϋβέρνητικώέ ν  και  διοικητικώέ ν  και  αϋτοδιοικητικώέ ν  οργαέ νών στο
διαδιέκτϋο -Προέ γραμμα Διαϋέ γέια- και αέ λλές διαταέ ξέις».
δ)    Τοϋ Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικέές Απλοϋστέϋέ σέις ... και λοιπέές
ρϋθμιέσέις».
ε) Τοϋ Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “Δημοέ σιές Σϋμβαέ σέις, έέργών, Προμηθέιώέ ν
και Υπηρέσιώέ ν”
στ) Την  μέ  αριθμοέ  57654/23-05-2017(ΦΕΚ  1781Β)  αποέ φαση  τοϋ  Υποϋργοϋέ
Οικονομιέας και Αναέ πτϋξης μέ την οποιέα ρϋθμιέζονται έιδικοέ τέρα θέέματα λέιτοϋργιέας και
διαχέιέρισης τοϋ Κέντρικοϋέ  Ηλέκτρονικοϋέ  Μητρώέ οϋ Δημοσιέών Σϋμβαέ σέών (ΚΗΜΔΗΣ). 
ζ)   Τις μέ α/α 745/2017, 214/2018 αποφαέ σέις Οικονομικηέ ς Επιτροπηέ ς σέ έφαρμογηέ
τοϋ Π.Δ. 80/2016 αποφαέ σισέ την πραγματοποιέηση της σχέτικηέ ς δαπαέ νης. 
η)  Τις μέ α/α 175 & 226/2018 αποφαέ σέις Οικονομικηέ ς Επιτροπηέ ς σέ έφαρμογηέ  τοϋ
Π.Δ. 80/2016 αποφαέ σισέ τη δέέσμέϋση πιέστώσης της σχέτικηέ ς δαπαέ νης.
θ)  Την  μέ  αριθμοέ  289/2018  αποέ φαση  της  Οικονομικηέ ς  Επιτροπηέ ς   μέ  την  οποιέα
έγκριέθηκέ η  μέλέέτη μέ α/α 30_2018 Δ/νσης Οικονομικώέ ν και οι οέ ροι διακηέ ρϋξης για
την  έκτέέλέση της προμήθειας & εγκατάστασης ασύρματου δικτύου & προμήθεια
ανακατασκευασμένων  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  υπολογιστών  τύπου
ταμπλέτας  &  οθονών μέ  διένέέργέια  σϋνοπτικοϋέ  διαγώνισμοϋέ  μέ  κριτηέ ριο
κατακϋέ ρώσης  την  χαμηλοέ τέρη  τιμηέ  αναέ  ομαέ δα,  έέτσι  οέ πώς  αϋτέές  αναφέέρονται  στη
μέλέέτη  30_2018,  διακηρϋέ σσέι  σϋνοπτικοέ  μέιοδοτικοέ  διαγώνισμοέ  μέ  σφραγισμέένές
προσφορέές  και  μέ κριτηέ ριο  κατακϋέ ρώσης τη σϋμφέροέ τέρη προσφοραέ  αποκλέιστικαέ
βαέ σέι τιμηέ ς αναέ  ομαέ δα τοϋ προϋϋ πολογισμοϋέ  της μέλέέτης, σϋέ μφώνα μέ τις διαταέ ξέις τοϋ
ν. 4412/2016  και σϋέ μφώνα μέ τοϋς παρακαέ τώ οέ ροϋς:
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Άρθρο 1 «Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών»

Ο  διαγώνισμοέ ς  θα  διέξαχθέιέ  στα  γραφέιέα  της  Δ/νσης  Οικονομικώέ ν  Υπηρέσιώέ ν  τοϋ
Δηέ μοϋ Θέέρμης, ποϋ βριέσκονται στο 2ο χλμ. Θέέρμης – Τριαδιέοϋ , τηλ. 2310-478010, ΤΚ
57001,  NUTS :GR122 στις  11/06/2018 ημέέρα  Δέϋτέέρα και ώέ ρα αποέ  10:00 π.μ. (ώέ ρα
έέναρξης  παραλαβηέ ς  προσφορώέ ν)  και  μέέχρι  10:30  π.μ.  (ώέ ρα  ληέ ξης  παραέ δοσης
προσφορώέ ν),  ένώέ πιον  της  αρμοέ διας  έπιτροπηέ ς  διένέέργέιας  διαγώνισμώέ ν.  Οι
προσφορέές  κατατιέθένται  ένώέ πιον  της  έπιτροπηέ ς  διένέέργέιας  τοϋ  διαγώνισμοϋέ  την
προαναφέροέ μένη μέέρα , ώέ ρα  και τοέ πο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορέές ποϋ θα κατατέθοϋέ ν μέταέ  την προαναφέροέ μένη ημέρομηνιέα και
ώέ ρα  ηέ   χώριές  τη   φϋσικηέ  παροϋσιέα  έκπροσώέ ποϋ  της  έπιχέιέρησης  δέν  θα  γιένοϋν
αποδέκτέές και θα απορριφθοϋέ ν.

Οι  προσφορέές  μπορέιέ  να  αποστέέλλονται  στην  ϋπηρέσιέα  Πρώτοκοέ λλοϋ  τοϋ  Δηέ μοϋ
Θέέρμης (Πλατέιέα Δημοκρατιέας 1 ,Θέέρμη ,ΤΚ 57001 ,Τηλ .2313-300700) μέ οποιοδηέ ποτέ
τροέ πο και παραλαμβαέ νονται μέ αποέ δέιξη,  μέ την απαραιέτητη οέ μώς προϋϋ ποέ θέση οέ τι
αϋτέές  θα  πέριέέρχονται  στην  ϋπηρέσιέα  (πρώτοκολλοϋέ νται)  μέέχρι  την  προηγοϋμέένη
έργαέ σιμη  της  ημέρομηνιέας  διένέέργέιας  τοϋ  διαγώνισμοϋέ .  Για  προσφορέές  ποϋ
παραλαμβαέ νονται  έγκαιέρώς αποέ  την Υπηρέσιέα Πρώτοκοέ λλοϋ δέν  απαιτέιέται η φϋσικηέ
παροϋσιέα έκπροσώέ ποϋ καταέ  την ημέέρα διένέέργέιας τοϋ διαγώνισμοϋέ .

Αν  για  οποιονδηέ ποτέ  λοέ γο  δέν  διέξαχθέιέ  η  δημοπρασιέα  την  προαναφέρθέιέσα
ημέρομηνιέα,  τοέ τέ  αϋτοέ ς  θα πραγματοποιηθέιέ  στις  18/06/2018 ημέέρα  Δέϋτέέρα στον
ιέδιο τοέ πο  και ώέ ρα.

Άρθρο 2 «Τεύχη δημοπράτησης»

Τα  τέϋέ χη  δημοπραέ τησης  τα  οποιέα  αποτέλοϋέ ν  τα  σϋμβατικαέ  στοιχέιέα  της  παροχηέ ς
ϋπηρέσιέας καταέ  σέιραέ  ισχϋέ ος έιέναι: 

 H παροϋέ σα διακηέ ρϋξη 
 Οι Τέχνικέές Προδιαγραφέές
 Ο προϋϋ πολογισμοέ ς

Άρθρο 3 «Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση» 

Αναλυτικά θα επιβαρυνθούν οι παρακάτω ΚΑΕ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως περιγράφεται
στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό €
10.7134.021 Προμηέθέια ϋπολογιστώέ ν έιέδοϋς ταμπλέέτας (tablet) 8.680,00
10.7134.026 Προμηέθέια  και  Εγκαταέ σταση  Ασϋέρματης  Προέσβασης  στο

Διαδιέκτϋο τών οικισμώέ ν τοϋ Δηέμοϋ Θέέρμης.
24.787,60

10.7134.002 Προμηέθέια Η/Υ - πέριφέρέιακώέ ν σϋσκέϋώέ ν 9.999,67
Σϋέ νολο 43.467,27

Η δαπαέ νη θα καλϋφθέιέ αποέ  ιέδιοϋς ποέ ροϋς.
Σχέτικέές Π.Α.Υ 260, 317/2018
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Σχέτικαέ   CPV:  32420000-3 έξοπλισμοέ ς δικτϋέ οϋ, 30213000-5 Προσώπικοιέ ηλέκτρονικοιέ
ϋπολογιστέές, 30231310-3 Επιέπέδές οθοέ νές και 30213500-0 Ηλέκτρονικοιέ ϋπολογιστέές
τσέέπης.
Ο  αναλϋτικοέ ς  προϋϋ πολογισμοέ ς  βριέσκέται  στην  σχέτικηέ  μέλέέτη  μέ  α/α  30_2018  της
Δ/νσης Οικονομικώέ ν Υπηρέσιώέ ν. 
Σέ πέριέπτώση ποϋ καταέ  τη ληέ ξη της σϋέ μβασης ϋπαέ ρχοϋν ποσοέ τητές ποϋ δέν έέχοϋν
απορροφηθέιέ  αποέ  το Δηέ μο τοέ τέ γι αϋτέές ,ανέξαρτηέ τώς ϋπολοιέποϋ, ο Δηέ μος δικαιοϋέ ται
να μην τις απορροφηέ σέι χώριές να προκϋέ πτέι καμιέα αξιέώση ηέ  απαιέτηση αποέ  την πλέϋραέ
τοϋ αναέ δοχοϋ. 

Άρθρο 4 «Πληροφόρηση ενδιαφερομένων- Δημοσιότητα»
           
Οι ένδιαφέροέ μένοι μποροϋέ ν να παραλαμβαέ νοϋν  τη διακηέ ρϋξη και τη μέλέέτη έιέτέ αποέ
το  γραφέιέο  προμηθέιώέ ν  τοϋ  Δηέ μοϋ   Θέέρμης  ποϋ  βριέσκέται  στο  2ο χλμ  Θέέρμης  -
Τριαδιέοϋ, τηλ.2310 - 478027  και 2310 - 478029, οέ λές τις έργαέ σιμές ημέέρές και ώέ ρές,
έιέτέ μέέσώ ηλέκτρονικοϋέ  ταχϋδρομέιέοϋ κατοέ πιν σχέτικοϋέ  ηλέκτρονικοϋέ  αιτηέ ματος στην
ηλέκτρονικηέ  διέϋέ θϋνση  m.kiriakis@thermi.  gov  .gr   και  κατοέ πιν  προηγοϋέ μένης
τηλέφώνικηέ ς σϋνέννοέ ησης. Αρμοέ διοι ϋπαέ λληλοι οι κ.κ. Κϋριαέ κης Μιχαηέ λ &  Κολοκϋθαέ ς
Αθαναέ σιος.
Η διακηέ ρϋξη, η μέλέέτη και η πέριέληψη αϋτηέ ς θα αναρτηθοϋέ ν στον διαδικτϋακοέ  τοέ πο
τοϋ Δηέ μοϋ Θέέρμης (www.thermi.gov.gr).
Η  διακηέ ρϋξη  θα  αναρτηθέιέ  στο  ΚΗΜΔΗΣ  τοϋλαέ χιστον  δώέ δέκα  (12)  ημέρολογιακέές
ημέέρές πριν την ημέρομηνιέα διένέέργέιας τοϋ διαγώνισμοϋέ .
Η  πέριέληψη  διακηέ ρϋξης  θα  δημοσιέϋθέιέ  σέ  μιέα  ημέρηέ σια  ηέ  έβδομαδιαιέα  τοπικηέ
έφημέριέδα τοϋ νομοϋέ  Θέσσαλονιέκης τοϋλαέ χιστον πέέντέ (5) ημέέρές πριν τη διένέέργέια
τοϋ διαγώνισμοϋέ .

Άρθρο 5 «Αντικείμενο διαγωνισμού» 

Ο  διαγώνισμοέ ς  αφοραέ  στην   προμηέ θέια  και  έγκαταέ σταση  ασϋέ ρματοϋ  δικτϋέ οϋ  και
προμηέθέια  ανακατασκέϋασμέένών  ηλέκτρονικώέ ν  ϋπολογιστώέ ν,  ϋπολογιστώέ ν  τϋέ ποϋ
ταμπλέέτας και οθονώέ ν.

Άρθρο 6 «  Δικαιοϋέ μένοι σϋμμέτοχηέ ς – Λοέ γοι αποκλέισμοϋέ  »  

1. Στον διαγώνισμοέ  γιένονται δέκτοιέ:
Υποψηέ φιοι ηέ  προσφέέροντές και, σέ πέριέπτώση ένώέ σέών, τα μέέλη αϋτώέ ν μποροϋέ ν να
έιέναι φϋσικαέ  ηέ  νομικαέ  προέ σώπα έγκατέστημέένα σέ:
α) σέ κραέ τος-μέέλος της Ένώσης,
β) σέ κραέ τος-μέέλος τοϋ Εϋρώπαιϋκοϋέ  Οικονομικοϋέ  Χώέ ροϋ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σέ τριέτές χώέ ρές ποϋ έέχοϋν ϋπογραέ ψέι και κϋρώέ σέι τη ΣΔΣ, στο βαθμοέ  ποϋ η ϋποέ
αναέ θέση  δημοέ σια  σϋέ μβαση  καλϋέ πτέται  αποέ  τα  Παραρτηέ ματα  1,  2,  4  και  5  και  τις
γένικέές  σημέιώέ σέις  τοϋ  σχέτικοϋέ  μέ  την  Ένώση  Προσαρτηέ ματος  I  της  ώς  αέ νώ
Σϋμφώνιέας, καθώέ ς και
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δ) σέ τριέτές χώέ ρές ποϋ δέν έμπιέπτοϋν στην πέριέπτώση γ' της παροϋέ σας παραγραέ φοϋ
και  έέχοϋν  σϋναέ ψέι  διμέρέιές  ηέ  πολϋμέρέιές  σϋμφώνιέές  μέ  την  Ένώση  σέ  θέέματα
διαδικασιώέ ν αναέ θέσης Δημοσιέών σϋμβαέ σέών. 
και εφόσον όλοι οι παραπάνω (α, β, γ, δ) έχουν αντικείμενο εργασιών σχετικό
με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

2. Η  σϋμμέτοχηέ  στο  διαγώνισμοέ  προϋϋ ποθέέτέι  οέ τι  ο  διαγώνιζοέ μένος  έιέναι  πληέ ρώς
ένηέ μέρος της διακηέ ρϋξης και αποδέέχέται οέ λοϋς τοϋς οέ ροϋς ανέπιφϋέ λακτα.

3. Η έπιέδοση της προσφοραέ ς αποέ  το διαγώνιζοέ μένο αποτέλέιέ  τέκμηέ ριο οέ τι αϋτοέ ς έιέχέ
και έέλαβέ ϋποέ ψη καταέ  τη σϋέ νταξη της προσφοραέ ς τοϋ, τις γένικέές σϋνθηέ κές τών  παρέ-
χοέ μένών ϋπηρέσιώέ ν  ώς και τα σϋμβατικαέ  στοιχέιέα της αντιέστοιχης μέλέέτης.

4.  Οι ϋποψηέ φιοι σϋμμέτέέχοντές έφοέ σον κηρϋχθοϋέ ν αναέ δοχοι  ϋποχρέοϋέ νται καταέ  την
ϋπογραφηέ  της σϋέ μβασης και καθ’ οέ λη τη διαέ ρκέια έκτέέλέσης να τηροϋέ ν τις ϋποχρέ-
ώέ σέις τών παραγραέ φών 2 και 11 τοϋ αέ ρθροϋ 4β ηέ  και της παρ. 1 τοϋ αέ ρθροϋ 12 ηέ  και
της παρ. 1 τοϋ αέ ρθροϋ 16 τοϋ ν.2939/2001. Η τηέ ρηση τών ϋποχρέώέ σέών έλέέγχέται αποέ
την αναθέέτοϋσα αρχηέ  μέέσώ τοϋ αρχέιέοϋ δημοσιοποιέησης έγγέγραμμέένών παραγώγώέ ν
στο Εθνικοέ  Μητρώέ ο Παραγώγώέ ν (ΕΜΠΑ) ποϋ τηρέιέται στην ηλέκτρονικηέ  σέλιέδα τοϋ
Ε.Ο.ΑΝ.  έντοέ ς  της  προθέσμιέας  της  παραγραέ φοϋ  4  τοϋ  αέ ρθροϋ  105 τοϋ  νοέ μοϋ
4412/2016 και αποτέλέιέ προϋϋ ποέ θέση για την ϋπογραφηέ  τοϋ σϋμφώνητικοϋέ , στο οποιέο
γιένέται ϋποχρέώτικαέ  μνέιέα τοϋ αριθμοϋέ  ΕΜΠΑ τοϋ ϋποέ χρέοϋ παραγώγοϋέ . Η μη τηέ ρηση
τών ϋποχρέώέ σέών τοϋ προηγοϋέ μένοϋ έδαφιέοϋ έέχέι τις σϋνέέπέιές της  παραγραέ φοϋ 5
τοϋ αέ ρθροϋ 105 ν 4412/2016.
Σέ πέριέπτώση ποϋ σϋμμέτέέχών δέν έέχέι ϋποχρέέώση έγγραφηέ ς στο Μητρώέ ο  Παραγώ-
γώέ ν, τοέ τέ η αντιέστοιχη  ϋποχρέέώση αφοραέ  τον προμηθέϋτηέ  τοϋ σϋμμέτέέχοντα και σέ
πέριέπτώση μη ϋποχρέέώσης οϋέ τέ  τοϋ  προμηθέϋτηέ  τοϋ σϋμμέτέέχοντα ,η ϋποχρέέώση
αφοραέ  τον κατασκέϋαστηέ  ηέ  τον πρώέ το έισαγώγέέα.

Λόγοι αποκλεισμού

1.  Οι  αναθέέτοϋσές  αρχέές αποκλέιέοϋν  έέναν  οικονομικοέ  φορέέα  αποέ  τη  σϋμμέτοχηέ  σέ
διαδικασιέα  σϋέ ναψης  σϋέ μβασης  οέ ταν  αποδέικνϋέ οϋν,  μέ  την  έπαληέ θέϋση  ποϋ
προβλέέπέται στα αέ ρθρα 79 έέώς 81 ν 4412/2016, ηέ  έιέναι γνώστοέ  στην αναθέέτοϋσα αρχηέ
μέ  αέ λλο τροέ πο,  οέ τι  ϋπαέ ρχέι  έις  βαέ ρος τοϋ αμέταέ κλητη καταδικαστικηέ  αποέ φαση για
έέναν αποέ  τοϋς ακοέ λοϋθοϋς λοέ γοϋς: 

α) σϋμμέτοχηέ  σέ  έγκληματικηέ  οργαέ νώση,  οέ πώς  αϋτηέ  οριέζέται  στο  αέ ρθρο  2  της
αποέ φασης-πλαιέσιο 2008/841/ΔΕΥ τοϋ Σϋμβοϋλιέοϋ της 24ης Οκτώβριέοϋ 2008, για την
καταπολέέμηση τοϋ οργανώμέένοϋ έγκληέ ματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δώροδοκιέα, οέ πώς οριέζέται στο αέ ρθρο 3 της σϋέ μβασης πέριέ  της καταπολέέμησης της
διαφθοραέ ς  στην  οποιέα  ένέέχονται  ϋπαέ λληλοι  τών  Εϋρώπαιϋκώέ ν  Κοινοτηέ τών  ηέ  τών
κρατώέ ν-μέλώέ ν της Ένώσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παραέ γραφο 1 τοϋ
αέ ρθροϋ  2  της  αποέ φασης-πλαιέσιο  2003/568/ΔΕΥ  τοϋ  Σϋμβοϋλιέοϋ  της  22ας  Ιοϋλιέοϋ
2003,  για  την  καταπολέέμηση  της  δώροδοκιέας  στον  ιδιώτικοέ  τομέέα  (ΕΕ  L  192  της
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31.7.2003, σ. 54), καθώέ ς και οέ πώς οριέζέται στην κέιέμένη νομοθέσιέα ηέ  στο έθνικοέ  διέκαιο
τοϋ οικονομικοϋέ  φορέέα, 

γ) απαέ τη, καταέ  την έέννοια τοϋ αέ ρθροϋ 1 της σϋέ μβασης σχέτικαέ  μέ την προστασιέα τών
οικονομικώέ ν σϋμφέροέ ντών τών Εϋρώπαιϋκώέ ν Κοινοτηέ τών (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποιέα κϋρώέ θηκέ μέ το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
 
δ) τρομοκρατικαέ  έγκληέ ματα  ηέ  έγκληέ ματα  σϋνδέοέ μένα  μέ  τρομοκρατικέές
δραστηριοέ τητές,  οέ πώς  οριέζονται,  αντιστοιέχώς,  στα  αέ ρθρα  1  και  3  της  αποέ φασης-
πλαιέσιο 2002/475/ΔΕΥ τοϋ Σϋμβοϋλιέοϋ της 13ης Ιοϋνιέοϋ 2002, για την καταπολέέμηση
της τρομοκρατιέας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002,  σ.  3) ηέ  ηθικηέ   αϋτοϋργιέα ηέ  σϋνέέργέια ηέ
αποέ πέιρα διαέ πραξης έγκληέ ματος, οέ πώς οριέζονται στο αέ ρθρο 4 αϋτηέ ς, 

ε) νομιμοποιέηση  έσοέ δών  αποέ  παραέ νομές  δραστηριοέ τητές  ηέ  χρηματοδοέ τηση  της
τρομοκρατιέας,  οέ πώς  αϋτέές  οριέζονται  στο  αέ ρθρο  1  της  Οδηγιέας  2005/60/ΕΚ  τοϋ
Εϋρώπαιϋκοϋέ  Κοινοβοϋλιέοϋ και τοϋ Σϋμβοϋλιέοϋ της 26ης Οκτώβριέοϋ 2005, σχέτικαέ  μέ
την  προέ ληψη  της  χρησιμοποιέησης  τοϋ  χρηματοπιστώτικοϋέ  σϋστηέ ματος  για  τη
νομιμοποιέηση  έσοέ δών  αποέ  παραέ νομές  δραστηριοέ τητές  και  τη  χρηματοδοέ τηση  της
τρομοκρατιέας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποιέα ένσώματώέ θηκέ στην έθνικηέ
νομοθέσιέα μέ το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδικηέ  έργασιέα και αέ λλές μορφέές έμποριέας ανθρώέ πών, οέ πώς οριέζονται στο αέ ρθρο
2 της Οδηγιέας 2011/36/ΕΕ τοϋ Εϋρώπαιϋκοϋέ  Κοινοβοϋλιέοϋ και τοϋ Σϋμβοϋλιέοϋ της 5ης
Απριλιέοϋ 2011, για την προέ ληψη και την καταπολέέμηση της έμποριέας ανθρώέ πών και
για την προστασιέα τών θϋμαέ τών της, καθώέ ς και για την αντικαταέ σταση της αποέ φασης-
πλαιέσιο  2002/629/ΔΕΥ  τοϋ  Σϋμβοϋλιέοϋ  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποιέα
ένσώματώέ θηκέ στην έθνικηέ  νομοθέσιέα μέ το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Η ϋποχρέέώση αποκλέισμοϋέ  οικονομικοϋέ  φορέέα έφαρμοέ ζέται έπιέσης οέ ταν το προέ σώπο
έις βαέ ρος τοϋ οποιέοϋ έκδοέ θηκέ αμέταέ κλητη καταδικαστικηέ  αποέ φαση έιέναι μέέλος τοϋ
διοικητικοϋέ , διέϋθϋντικοϋέ  ηέ  έποπτικοϋέ  οργαέ νοϋ τοϋ έν λοέ γώ οικονομικοϋέ  φορέέα ηέ  έέχέι
έξοϋσιέα  έκπροσώέ πησης,  ληέ ψης  αποφαέ σέών  ηέ  έλέέγχοϋ  σέ  αϋτοέ .  Η  ϋποχρέέώση  τοϋ
προηγοϋέ μένοϋ έδαφιέοϋ αφοραέ : 

α) στις  πέριπτώέ σέις  έταιρέιώέ ν  πέριορισμέένης  έϋθϋέ νης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιώτικώέ ν
κέφαλαιοϋχικώέ ν  έταιρέιώέ ν  (Ι.Κ.Ε.)  και  προσώπικώέ ν  έταιρέιώέ ν  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τοϋς
διαχέιριστέές, 

β) στις πέριπτώέ σέις ανώνϋέ μών έταιρέιώέ ν (Α.Ε.), τον διέϋθϋέ νοντα σϋέ μβοϋλο, καθώέ ς και
οέ λα τα μέέλη τοϋ Διοικητικοϋέ  Σϋμβοϋλιέοϋ, γγ) στις πέριπτώέ σέις τών σϋνέταιρισμώέ ν τα
μέέλη τοϋ Διοικητικοϋέ  Σϋμβοϋλιέοϋ.

2. Αποκλέιέέται  αποέ  τη  σϋμμέτοχηέ  σέ  διαδικασιέα  σϋέ ναψης  σϋέ μβασης  οποιοσδηέ ποτέ
οικονομικοέ ς φορέέας, έαέ ν η αναθέέτοϋσα αρχηέ : 

α) γνώριέζέι οέ τι ο έν λοέ γώ οικονομικοέ ς φορέέας έέχέι αθέτηέ σέι τις ϋποχρέώέ σέις τοϋ οέ σον
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αφοραέ  την  καταβοληέ  φοέ ρών  ηέ  έισφορώέ ν  κοινώνικηέ ς  ασφαέ λισης  και  αϋτοέ  έέχέι
διαπιστώθέιέ  αποέ  δικαστικηέ  ηέ  διοικητικηέ  αποέ φαση μέ τέλέσιέδικη και δέσμέϋτικηέ  ισχϋέ ,
σϋέ μφώνα μέ διαταέ ξέις της χώέ ρας οέ ποϋ έιέναι έγκατέστημέένος ηέ  την έθνικηέ  νομοθέσιέα
ηέ /και 

β) μπορέιέ  να αποδέιέξέι μέ τα καταέ λληλα μέέσα οέ τι ο οικονομικοέ ς φορέέας έέχέι αθέτηέ σέι
τις  ϋποχρέώέ σέις  τοϋ  οέ σον  αφοραέ  την  καταβοληέ  φοέ ρών  ηέ  έισφορώέ ν  κοινώνικηέ ς
ασφαέ λισης.

Αν  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  έιέναι  Έλληνας  πολιέτης  ηέ  έέχέι  την  έγκαταέ στασηέ  τοϋ  στην
Ελλαέ δα,  οι  ϋποχρέώέ σέις  τοϋ  ποϋ  αφοροϋέ ν  τις  έισφορέές  κοινώνικηέ ς  ασφαέ λισης
καλϋέ πτοϋν τοέ σο την κϋέ ρια οέ σο και την έπικοϋρικηέ  ασφαέ λιση.
Η παροϋέ σα παραέ γραφος παϋέ έι να έφαρμοέ ζέται οέ ταν ο οικονομικοέ ς φορέέας έκπληρώέ σέι
τις  ϋποχρέώέ σέις  τοϋ  έιέτέ  καταβαέ λλοντας  τοϋς  φοέ ροϋς  ηέ  τις  έισφορέές  κοινώνικηέ ς
ασφαέ λισης ποϋ οφέιέλέι, σϋμπέριλαμβανομέένών, καταέ  πέριέπτώση, τών δέδοϋλέϋμέένών
τοέ κών  ηέ  τών  προστιέμών  έιέτέ  ϋπαγοέ μένος  σέ  δέσμέϋτικοέ  διακανονισμοέ  για  την
καταβοληέ  τοϋς. 

γ) γνώριέζέι ηέ  μπορέιέ να αποδέιέξέι μέ τα  καταέ λληλα μέέσα οέ τι έέχοϋν έπιβληθέιέ σέ βαέ ρος
τοϋ  οικονομικοϋέ  φορέέα,  μέέσα   σέ  χρονικοέ  διαέ στημα  δϋέ ο  (2)  έτώέ ν  πριν  αποέ  την
ημέρομηνιέα  ληέ ξης της προθέσμιέας ϋποβοληέ ς  προσφοραέ ς  ηέ  αιέτησης σϋμμέτοχηέ ς:  αα)
τρέις (3) πραέ ξέις έπιβοληέ ς προστιέμοϋ αποέ  τα αρμοέ δια έλέγκτικαέ  οέ ργανα τοϋ Σώέ ματος
Επιθέώέ ρησης  Εργασιέας  για  παραβαέ σέις  της  έργατικηέ ς  νομοθέσιέας  ποϋ
χαρακτηριέζονται,  σϋέ μφώνα  μέ  την  ϋποϋργικηέ  αποέ φαση 2063/Δ1632/2011  (Β΄266),
οέ πώς  έκαέ στοτέ  ισχϋέ έι,  ώς  «ϋψηληέ ς»  ηέ  «πολϋέ  ϋψηληέ ς»  σοβαροέ τητας,  οι  οποιέές
προκϋέ πτοϋν αθροιστικαέ  αποέ  τρέις (3) διένέργηθέέντές έλέέγχοϋς, ηέ  ββ) δϋέ ο (2) πραέ ξέις
έπιβοληέ ς  προστιέμοϋ  αποέ  τα  αρμοέ δια  έλέγκτικαέ  οέ ργανα  τοϋ  Σώέ ματος  Επιθέώέ ρησης
Εργασιέας  για  παραβαέ σέις  της  έργατικηέ ς  νομοθέσιέας   ποϋ  αφοροϋέ ν  την  αδηέ λώτη
έργασιέα,  οι οποιέές  προκϋέ πτοϋν αθροιστικαέ  αποέ  δϋέ ο (2) διένέργηθέέντές έλέέγχοϋς.  Οι
ϋποέ  αα΄ και ββ΄ κϋρώέ σέις πρέέπέι να έέχοϋν αποκτηέ σέι τέλέσιέδικη και δέσμέϋτικηέ  ισχϋέ . Ο
λοέ γος  αποκλέισμοϋέ  δέν  έφαρμοέ ζέται  οέ ταν  η  έκτιμώέ μένη  αξιέα  της  σϋέ μβασης,  χώριές
ΦΠΑ, έιέναι ιέση ηέ  κατώέ τέρη αποέ  το ποσοέ  τών έιέκοσι χιλιαέ δών (20.000) έϋρώέ .

3. Αποκλέιέέται αποέ  τη σϋμμέτοχηέ  στη διαδικασιέα σϋέ ναψης της παροϋέ σας σϋέ μβασης ο
προσφέέρών οικονομικοέ ς φορέέας σέ οποιαδηέ ποτέ αποέ  τις ακοέ λοϋθές κατασταέ σέις: 

α) έαέ ν  η  αναθέέτοϋσα  αρχηέ  μπορέιέ  να  αποδέιέξέι  μέ  καταέ λληλα  μέέσα  αθέέτηση  τών
ισχϋοϋσώέ ν ϋποχρέώέ σέών ποϋ προβλέέπονται στην παρ. 2 τοϋ αέ ρθροϋ 18, ν 4412/2016.

β) έαέ ν  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  τέλέιέ  ϋποέ  πτώέ χέϋση  ηέ   έέχέι  ϋπαχθέιέ  σέ  διαδικασιέα
έξϋγιέανσης  ηέ  έιδικηέ ς  έκκαθαέ ρισης  ηέ  τέλέιέ  ϋποέ   αναγκαστικηέ  διαχέιέριση  αποέ
έκκαθαριστηέ  ηέ  αποέ  το  δικαστηέ ριο  ηέ  έέχέι  ϋπαχθέιέ  σέ  διαδικασιέα  πτώχέϋτικοϋέ
σϋμβιβασμοϋέ  ηέ  έέχέι  αναστέιέλέι  τις  έπιχέιρηματικέές  τοϋ  δραστηριοέ τητές  ηέ  έαέ ν
βριέσκέται  σέ  οποιαδηέ ποτέ  αναέ λογη  καταέ σταση  προκϋέ πτοϋσα  αποέ  παροέ μοια
διαδικασιέα, προβλέποέ μένη σέ έθνικέές διαταέ ξέις νοέ μοϋ, 
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γ) έαέ ν  η  αναθέέτοϋσα  αρχηέ  διαθέέτέι  έπαρκώέ ς  έϋέ λογές  ένδέιέξέις  ποϋ  οδηγοϋέ ν  στο
σϋμπέέρασμα  οέ τι  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  σϋνηέ ψέ  σϋμφώνιέές  μέ  αέ λλοϋς  οικονομικοϋέ ς
φορέιές μέ στοέ χο τη στρέέβλώση τοϋ  ανταγώνισμοϋέ , 

δ) έαέ ν μιέα καταέ σταση σϋέ γκροϋσης σϋμφέροέ ντών καταέ  την έέννοια τοϋ  αέ ρθροϋ 24 ν
4412/2016 δέν μπορέιέ να θέραπέϋθέιέ αποτέλέσματικαέ  μέ αέ λλα, λιγοέ τέρο παρέμβατικαέ ,
μέέσα, 

ε) έαέ ν μιέα καταέ σταση στρέέβλώσης τοϋ ανταγώνισμοϋέ  αποέ  την προέ τέρη σϋμμέτοχηέ  τών
οικονομικώέ ν φορέέών καταέ  την προέτοιμασιέα της διαδικασιέας σϋέ ναψης σϋέ μβασης, καταέ
τα οριζοέ μένα στο αέ ρθρο 48 ν 4412/2016, δέν μπορέιέ  να θέραπέϋθέιέ μέ αέ λλα, λιγοέ τέρο
παρέμβατικαέ , μέέσα, 

στ) έαέ ν ο οικονομικοέ ς φορέέας έέχέι έπιδέιέξέι σοβαρηέ  ηέ  έπαναλαμβανοέ μένη πλημμέέλέια
καταέ  την  έκτέέλέση  οϋσιώέ δοϋς  απαιέτησης  στο  πλαιέσιο  προηγοϋέ μένης  δημοέ σιας
σϋέ μβασης, προηγοϋέ μένης σϋέ μβασης μέ αναθέέτοντα φορέέα ηέ  προηγοϋέ μένης σϋέ μβασης
παραχώέ ρησης  ποϋ  έιέχέ  ώς  αποτέέλέσμα  την  προέ ώρη  καταγγέλιέα  της  προηγοϋέ μένης
σϋέ μβασης, αποζημιώέ σέις ηέ  αέ λλές παροέ μοιές κϋρώέ σέις, 

ζ) έαέ ν ο οικονομικοέ ς φορέέας έέχέι κριθέιέ  έένοχος σοβαρώέ ν ψέϋδώέ ν δηλώέ σέών καταέ  την
παροχηέ  τών πληροφοριώέ ν  ποϋ απαιτοϋέ νται  για την  έξακριέβώση της  αποϋσιέας  τών
λοέ γών  αποκλέισμοϋέ  ηέ  την  πληέ ρώση  τών  κριτηριέών  έπιλογηέ ς,  έέχέι  αποκρϋέ ψέι  τις
πληροφοριέές  αϋτέές  ηέ  δέν  έιέναι  σέ  θέέση  να  προσκομιέσέι  τα  δικαιολογητικαέ  ποϋ
απαιτοϋέ νται κατ’ έφαρμογηέ  τοϋ αέ ρθροϋ 11 της παροϋέ σας.  

η) έαέ ν ο οικονομικοέ ς φορέέας έπιχέιρέιέ  να έπηρέαέ σέι μέ αθέέμιτο τροέ πο τη διαδικασιέα
ληέ ψης αποφαέ σέών της αναθέέτοϋσας αρχηέ ς, να αποκτηέ σέι έμπιστέϋτικέές πληροφοριέές
ποϋ  ένδέέχέται  να  τοϋ  αποφέέροϋν  αθέέμιτο  πλέονέέκτημα  στη  διαδικασιέα  σϋέ ναψης
σϋέ μβασης ηέ  να παραέ σχέι έξ αμέλέιέας παραπλανητικέές πληροφοριέές ποϋ ένδέέχέται να
έπηρέαέ σοϋν οϋσιώδώέ ς τις αποφαέ σέις ποϋ αφοροϋέ ν τον αποκλέισμοέ , την έπιλογηέ  ηέ  την
αναέ θέση, 

θ) Εαέ ν η αναθέέτοϋσα αρχηέ  μπορέιέ να αποδέιέξέι, μέ καταέ λληλα μέέσα, οέ τι ο οικονομικοέ ς
φορέέας έέχέι διαπραέ ξέι σοβαροέ  έπαγγέλματικοέ  παραέ πτώμα, το οποιέο θέέτέι έν αμφιβοέ λώ
την ακέραιοέ τηταέ  τοϋ. 

ι) Οικονομικοέ ς φορέέας, στον οποιέο έέχέι έπιβληθέιέ,  μέ την κοινηέ  ϋποϋργικηέ  αποέ φαση
τοϋ αέ ρθροϋ 74 τοϋ ν. 4412/2016, η ποινηέ  τοϋ αποκλέισμοϋέ  αποκλέιέέται αϋτοδιέκαια και
αποέ  την παροϋέ σα διαδικασιέα σϋέ ναψης της σϋέ μβασης. 

4. Καταέ  παρέέκκλιση αποέ  τα οριζοέ μένα στην πέριέπτώση β΄ της παρ. 3, η αναθέέτοϋσα
αρχηέ  μπορέιέ να μην αποκλέιέέι έέναν οικονομικοέ  φορέέα, ο οποιέος βριέσκέται σέ μια έκ τών
κατασταέ σέών ποϋ αναφέέρονται στην παραπαέ νώ πέριέπτώση, ϋποέ  την προϋϋ ποέ θέση οέ τι
η αναθέέτοϋσα αρχηέ  έέχέι αποδέιέξέι οέ τι ο  έν λοέ γώ φορέέας έιέναι σέ θέέση να έκτέλέέσέι τη
σϋέ μβαση, λαμβαέ νοντας ϋποέ ψη τις ισχϋέ οϋσές διαταέ ξέις και τα μέέτρα για τη σϋνέέχιση
της  έπιχέιρηματικηέ ς  τοϋ  λέιτοϋργιέας,  στην  πέριέπτώση  τών  κατασταέ σέών  της
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πέριέπτώσης β΄ της παρ. 3. 

5. Ο προσφέέρών αποκλέιέέται  σέ οποιοδηέ ποτέ χρονικοέ  σημέιέο  καταέ  τη διαέ ρκέια της
διαδικασιέας  σϋέ ναψης  της  παροϋέ σας  σϋέ μβασης,  οέ ταν  αποδέικνϋέ έται  οέ τι  ο  έν  λοέ γώ
οικονομικοέ ς φορέέας βριέσκέται λοέ γώ πραέ ξέών ηέ  παραλέιέψέών αϋτοϋέ  έιέτέ πριν έιέτέ καταέ
τη διαέ ρκέια της διαδικασιέας αναέ θέσης, σέ μιέα αποέ  τις ώς αέ νώ πέριπτώέ σέις. 

6. Οποιοσδηέ ποτέ οικονομικοέ ς  φορέέας ποϋ έμπιέπτέι  σέ μια αποέ  τις κατασταέ σέις ποϋ
αναφέέρονται στις παραγραέ φοϋς 1, και 3  μπορέιέ να προσκομιέζέι στοιχέιέα προκέιμέένοϋ
να αποδέιέξέι οέ τι τα μέέτρα ποϋ έέλαβέ έπαρκοϋέ ν για να αποδέιέξοϋν την αξιοπιστιέα τοϋ,
παροέ τι σϋντρέέχέι ο σχέτικοέ ς λοέ γος αποκλέισμοϋέ . Εαέ ν τα στοιχέιέα κριθοϋέ ν έπαρκηέ , ο έν
λοέ γώ οικονομικοέ ς φορέέας δέν αποκλέιέέται αποέ  τη διαδικασιέα σϋέ ναψης σϋέ μβασης. Για
τον  σκοποέ  αϋτοέ ν,  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  αποδέικνϋέ έι  οέ τι  έέχέι  καταβαέ λέι  ηέ  έέχέι
δέσμέϋθέιέ  να  καταβαέ λέι  αποζημιέώση  για  τϋχοέ ν  ζημιέές  ποϋ  προκληέ θηκαν  αποέ  το
ποινικοέ  αδιέκημα ηέ  το παραέ πτώμα, οέ τι έέχέι διέϋκρινιέσέι τα γέγονοέ τα και τις πέρισταέ σέις
μέ ολοκληρώμέένο τροέ πο, μέέσώ ένέργοϋέ  σϋνέργασιέας μέ τις έρέϋνητικέές αρχέές, και έέχέι
λαέ βέι  σϋγκέκριμέένα  τέχνικαέ  και  οργανώτικαέ  μέέτρα,  καθώέ ς  και  μέέτρα  σέ  έπιέπέδο
προσώπικοϋέ  καταέ λληλα  για  την  αποφϋγηέ  πέραιτέέρώ  ποινικώέ ν  αδικημαέ τών  ηέ
παραπτώμαέ τών.  Τα  μέέτρα  ποϋ  λαμβαέ νονται  αποέ  τοϋς  οικονομικοϋέ ς  φορέιές
αξιολογοϋέ νται  σέ  σϋναέ ρτηση  μέ  τη  σοβαροέ τητα  και  τις  ιδιαιέτέρές  πέρισταέ σέις  τοϋ
ποινικοϋέ  αδικηέ ματος  ηέ  τοϋ  παραπτώέ ματος.  Αν  τα  μέέτρα  κριθοϋέ ν  ανέπαρκηέ ,
γνώστοποιέιέται στον οικονομικοέ  φορέέα το σκέπτικοέ  της αποέ φασης αϋτηέ ς. Οικονομικοέ ς
φορέέας  ποϋ  έέχέι  αποκλέιστέιέ,  μέ  τέλέσιέδικη  αποέ φαση,  αποέ  τη  σϋμμέτοχηέ  σέ
διαδικασιέές σϋέ ναψης σϋέ μβασης ηέ  αναέ θέσης παραχώέ ρησης δέν μπορέιέ  να καέ νέι χρηέ ση
της δϋνατοέ τητας ποϋ παρέέχέται 
βαέ σέι  της  παροϋέ σας παραγραέ φοϋ καταέ  την  πέριέοδο  τοϋ αποκλέισμοϋέ  ποϋ οριέζέται
στην έν λοέ γώ αποέ φαση στο κραέ τος - μέέλος στο οποιέο ισχϋέ έι η αποέ φαση. 

7. Η αποέ φαση της αναθέέτοϋσας αρχηέ ς  για την διαπιέστώση της έπαέ ρκέιας ηέ  μη τών
έπανορθώτικώέ ν  μέέτρών  καταέ  την  προηγοϋέ μένη  παραέ γραφο  έκδιέδέται  μέταέ  αποέ
σϋέ μφώνη γνώέ μη της έπιτροπηέ ς  της έποέ μένης παραγραέ φοϋ, η οποιέα  έκδιέδέται έντοέ ς
προθέσμιέας  τριαέ ντα  (30)  ημέρώέ ν  αποέ  την  πέριέέλέϋση  τοϋ  σχέδιέοϋ  αποέ φασης  της
αναθέέτοϋσας  αρχηέ ς  στην  έν  λοέ γώ  έπιτροπηέ  σϋνοδέϋοέ μένοϋ  αποέ  οέ λα  τα  σχέτικαέ
στοιχέιέα.  Μέ  την  αέ πρακτη  παρέέλέϋση  της  ώς  αέ νώ  προθέσμιέας  η  αναθέέτοϋσα  αρχηέ
αποκλέιέέι  αποέ  τη  διαδικασιέα  σϋέ ναψης σϋέ μβασης  τον έν  λοέ γώ οικονομικοέ  φορέέα.  Η
αποέ φαση της αναθέέτοϋσας αρχηέ ς, καθώέ ς και η αποέ φαση μέ την οποιέα γιένονται δέκταέ
έένδικα βοηθηέ ματα καταέ  αϋτηέ ς, κοινοποιέιέται στην Αρχηέ . 

8. Για τις αναέ γκές τών παραγραέ φών 6 και 7 σϋνισταέ ται έπιτροπηέ  ποϋ απαρτιέζέται αποέ
έκπροσώέ ποϋς  τοϋ  Υποϋργοϋέ  Οικονομιέας,  Αναέ πτϋξης  και  Τοϋρισμοϋέ ,  τοϋ  Υποϋργοϋέ
Δικαιοσϋέ νης,  Διαφαέ νέιας  και  Ανθρώπιένών  Δικαιώμαέ τών,  καθώέ ς  και  τοϋ  Υποϋργοϋέ
Υποδομώέ ν, Μέταφορώέ ν και Δικτϋέ ών.  Η ώς αέ νώ έπιτροπηέ  σϋγκροτέιέται  μέ αποέ φαση
τοϋ Υποϋργοϋέ  Οικονομιέας,  Αναέ πτϋξης και Τοϋρισμοϋέ  η οποιέα έκδιέδέται έντοέ ς  μηνοέ ς
αποέ  τη δημοσιέέϋση τοϋ παροέ ντος και ρϋθμιέζέι τις αναγκαιέές λέπτομέέρέιές οργαέ νώσης
και λέιτοϋργιέας της. Χρέέη Προέέδροϋ έκτέλέιέ ο έκπροέ σώπος τοϋ Υποϋργέιέοϋ Οικονομιέας,
Αναέ πτϋξης και Τοϋρισμοϋέ .
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9. Εαέ ν η πέριέοδος αποκλέισμοϋέ  δέν έέχέι καθοριστέιέ  μέ αμέταέ κλητη αποέ φαση, οριέζέται
οέ τι  στις  πέριπτώέ σέις  της παραγραέ φοϋ 1 αρ 73 τοϋ ν.  4412/2016,  η πέριέοδος αϋτηέ
ανέέρχέται σέ πέέντέ (5) έέτη αποέ  την ημέρομηνιέα της καταδιέκης μέ αμέταέ κλητη αποέ φαση
και  στις πέριπτώέ σέις  της  παραγραέ φοϋ 4 στα τριέα  (3) έέτη  αποέ  την ημέρομηνιέα  τοϋ
σχέτικοϋέ  γέγονοέ τος.

Άρθρο 7 «Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό»

Αϋταέ  ακολοϋθώέ ντας  -  για  διέϋκοέ λϋνση  της  ϋπηρέσιέας  -  τη  σέιραέ  μέ  την  οποιέα
αναγραέ φονται παρακαέ τώ, επί ποινή αποκλεισμού, κατατιέθένται μαζιέ μέ τον ϋποέ λοιπο
φαέ κέλο προσφοραέ ς και έιέναι τα έξηέ ς:

1. Η καταέ  το Άρθρο 20 έγγϋητικηέ  έπιστοληέ  σϋμμέτοχηέ ς.

2. Το  “Τϋποποιημέένο  Έντϋπο  Υπέϋέ θϋνης  Δηέ λώσης”  (ΤΕΥΔ),  σϋέ μφώνα  μέ  το
ηλέκτρονικοέ  αρχέιέο μέ την ονομασιέα , “Παραέ ρτημα Α”
Το  έέντϋπο  μπορέιέ  να  ϋπογραέ φέται  αποέ  το  σϋέ νολο  τών  μέλώέ ν  ποϋ  μέτέέχοϋν  στην
διοιέκηση ηέ  ασκοϋέ ν διοιέκηση (π.χ. μέέλη  Δ.Σ. διαχέιριστέές  & λοιποιέ) ηέ   μοέ νο αποέ  τον καταέ
πέριέπτώση  έκπροέ σώπο   τοϋ  οικονομικοϋέ  φορέέα.  (Παραέ γραφος  13,  αέ ρθρο  107  τοϋ
Ν.4497/2017).
Ως έκπροέ σώπος τοϋ οικονομικοϋέ  φορέέα, νοέιέται ο νοέ μιμος έκπροέ σώπος αϋτοϋέ ,  οέ πώς
προκϋέ πτέι  αποέ  το  ισχϋέ ον  καταστατικοέ  ηέ  το  πρακτικοέ  έκπροσώέ πησηέ ς  τοϋ  καταέ  το
χροέ νο ϋποβοληέ ς της προσφοραέ ς ηέ  αιέτησης σϋμμέτοχηέ ς ηέ  το αρμοδιέώς έξοϋσιοδοτημέένο
φϋσικοέ  προέ σώπο  να  έκπροσώπέιέ  τον  οικονομικοέ  φορέέα  για  διαδικασιέές  σϋέ ναψης
σϋμβαέ σέών ηέ  για σϋγκέκριμέένη διαδικασιέα σϋέ ναψης σϋέ μβασης.

3. Υπέϋέ θϋνη δηέ λώση τοϋ αέ ρθροϋ 8 τοϋ Ν. 1599/86, οέ ποϋ θα αναφέέρέται ο αριθμοέ ς fax
της σϋμμέτέέχοϋσας έπιχέιέρησης. 
 
4. Υπέϋέ θϋνη Δηέ λώση τοϋ αέ ρθροϋ 8 τοϋ Ν. 1599/86 οποϋέ  θα δηλώέ νέται οέ τι δέν έέχοϋν
τροποποιηέ σέι στο έέντϋπο της οικονομικηέ ς προσφοραέ ς τις ζητοϋέ μένές αποέ  το τιμολοέ γιο
προσφοραέ ς πέριγραφέές έιδώέ ν και ποσοέ τητές της μέλέέτης μέ α/α 30_2018. 

5. Υπέϋέ θϋνη Δηέ λώση τοϋ αέ ρθροϋ 8 τοϋ Ν. 1599/86 οποϋέ  θα δηλώέ νονται τα ταμέιέα
Κϋέ ριας  και  Επικοϋρικηέ ς  ασφαέ λισης  έργοδοτώέ ν  και  έργαζομέένών,  ποιοι  έκ  τών
έργοδοτώέ ν έέχοϋν ϋποχρέέώση ασφαέ λισης καθώέ ς και ποιοι ασκοϋέ ν διοιέκηση (π.χ. μέέλη
Δ.Σ. διαχέιριστέές  & λοιποιέ).

6. Υπέϋέ θϋνη δηέλώση αέ ρθροϋ 8 τοϋ Ν. 1599/86, οέποϋ θα αναφέέρέται ηέ  ομαέ δα ηέ  ομαέ δές για
τις οποιέές καταθέέτέι προσφοραέ .

7.  Υπέϋέ θϋνη δηέλώση  αέ ρθροϋ 8 τοϋ Ν.  1599/86,  οέποϋ θα αναφέέρέται  οέ τι  δέν  έέχοϋν
έπιβληθέιέ σέ βαέ ρος τοϋ οικονομικοϋέ  φορέέα, μέέσα σέ χρονικοέ  διαέ στημα δϋέ ο (2) έτώέ ν πριν
αποέ  την  ημέρομηνιέα  ληέ ξης  της  προθέσμιέας  ϋποβοληέ ς  προσφοραέ ς:  
αα) τρέις (3) πραέ ξέις έπιβοληέ ς προστιέμοϋ αποέ  τα αρμοέδια έλέγκτικαέ  οέργανα τοϋ Σώέ ματος
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Επιθέώέ ρησης Εργασιέας για παραβαέ σέις της έργατικηέ ς νομοθέσιέας ποϋ χαρακτηριέζονται,
σϋέμφώνα μέ την ϋποϋργικηέ  αποέφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), οέπώς έκαέ στοτέ ισχϋέ έι,
ώς «ϋψηληέ ς» ηέ  «πολϋέ  ϋψηληές» σοβαροέτητας, οι οποιέές προκϋέ πτοϋν αθροιστικαέ  αποέ  τρέις
(3)διένέργηθέέντές έλέέγχοϋς, ηέ  β) δϋέ ο (2) πραέ ξέις έπιβοληέ ς  προστιέμοϋ αποέ  τα αρμοέδια
έλέγκτικαέ  οέργανα τοϋ Σώέ ματος Επιθέώέ ρησης Εργασιέας για παραβαέ σέις  της έργατικηέ ς
νομοθέσιέας ποϋ αφοροϋέ ν την αδηέλώτη έργασιέα, οι οποιέές προκϋέ πτοϋν αθροιστικαέ  αποέ
δϋέ ο (2) διένέργηθέέντές έλέέγχοϋς.

 Η Y/Δ δέν κατατιέθέται έφοέ σον η προσφοραέ  τοϋ σϋμμέτέέχοντα, χώριές ΦΠΑ, έιέναι ιέση ηέ
κατώέ τέρη αποέ  το ποσοέ  τών έιέκοσι χιλιαέ δών (20.000) έϋρώέ .

Οι ϋποέ  αα' και ββ' κϋρώέ σέις πρέέπέι να έέχοϋν αποκτηέ σέι τέλέσιέδικη και δέσμέϋτικηέ  ισχϋέ .

Όλές  οι  Υπέϋέ θϋνές  Δηλώέ σέις  της  παροϋέ σας  διακηέ ρϋξης  θα  φέέροϋν  σφραγιέδα  και
ϋπογραφηέ  της  σϋμμέτέέχοϋσας  έπιχέιέρησης   και  θα  φέέροϋν  ημέρομηνιέα  σϋέ νταξης
μέταγένέέστέρη της ημέρομηνιέας δημοσιέέϋσης της διακηέ ρϋξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δέν απαιτέιέται η θέώέ ρηση τοϋ γνησιέοϋ της ϋπογραφηέ ς για τις Υπέϋέ θϋνές Δηλώέ σέις ποϋ
ζητοϋέ νται αποέ  την παροϋέ σα διακηέ ρϋξη ηέ  και την μέλέέτη μέ α/α  30_2018 καθώέ ς και για
τις έέγγραφές έξοϋσιοδοτηέ σέις.
Γλώέ σσα  σϋέ νταξης τών  παραπαέ νώ δικαιολογητικώέ ν η Ελληνικηέ . 
Όλα  τα  ζητοϋέ μένα  δικαιολογητικαέ  για  σϋμμέτέέχοϋσές  αλλοδαπέές  έπιχέιρηέ σέις  θα
πρέέπέι να έκδιέδονται αποέ  τις αντιέστοιχές αρμοέ διές αρχέές της χώέ ρας έγκαταέ στασης και
να έέχοϋν έπιέσημη μέταέ φραση στα Ελληνικαέ . 
Όλα τα ζητοϋέ μένα δικαιολογητικαέ  της  παροϋέ σας διακηέ ρϋξης ,  έκτοέ ς  της έγγϋητικηέ ς
σϋμμέτοχηέ ς,  κατατιέθένται  πρώτοέ τϋπα  ηέ  ακριβηέ  αντιέγραφα   ηέ  φώτοαντιέγραφα  και
σϋέ μφώνα μέ τις διαταέ ξέις τοϋ ν.4250/2014.
Σέ πέριέπτώση καταέ θέσης φώτοαντιγραέ φών ,οέ ταν αϋταέ  έέχοϋν έκδοθέιέ αποέ  το Ελληνικοέ
Δημοέ σιο ηέ  φορέέών τοϋ Δημοέ σιοϋ Τομέέα ,αϋταέ  πρέέπέι να έιέναι έϋαναέ γνώστα.
Σέ  πέριέπτώση  καταέ θέσης  φώτοαντιγραέ φών  ιδιώτικώέ ν  έγγραέ φών  ημέδαπώέ ν,  αϋταέ
πρέέπέι να έιέναι έϋαναέ γνώστα και να έέχοϋν έπικϋρώθέιέ αρχικαέ  αποέ  δικηγοέ ρο. 
Σέ  πέριέπτώση καταέ θέσης φώτοαντιγραέ φών ,αλλοδαπώέ ν  έγγραέ φών ,αϋταέ  πρέέπέι  να
έιέναι έϋαναέ γνώστα και να έέχοϋν έπικϋρώθέιέ αρχικαέ  αποέ  δικηγοέ ρο. 
Η έπιτροπηέ  διένέέργέιας μπορέιέ να ζητέιέ έκ τών ϋστέέρών την προσκοέ μιση πρώτοέ τϋπών
δικαιολογητικώέ ν ποϋ κατατέέθηκαν καταέ  την ημέρομηνιέα διένέέργέιας τοϋ διαγώνισμοϋέ
ϋποέ  τη μορφηέ  φώτοαντιέγραφοϋ.

Άρθρο 8 «  Φαέ κέλος προσφοραέ ς»  

   Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές   

8.1. Υποβαέ λλονται μέέσα σέ φαέ κέλο καλαέ  σφραγισμέένο (κϋριέώς φαέ κέλος), οέ ποϋ έέξώ απ'
αϋτοέ ν θα αναγραέ φονται έϋκρινώέ ς μέ κέφαλαιέα γραέ μματα τα ακοέ λοϋθα:
α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΘΕΡΜΗΣ Ν.  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  για   το  διαγώνισμοέ  ποϋέ
αφοραέ  την  προμηέθέια  και  έγκαταέ σταση  ασϋέ ρματοϋ  δικτϋέ οϋ  &  προμηέ θέια
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ανακατασκέϋασμέένών ηλέκτρονικώέ ν ϋπολογιστώέ ν,  ϋπολογιστώέ ν τϋέ ποϋ ταμπλέέτας και
οθονώέ ν. 
β. Η καταληκτικηέ  ημέρομηνιέα  διένέέργέιας τοϋ διαγώνισμοϋέ .
γ. Τα πληέ ρη στοιχέιέα της έπιχέιέρησης ποϋ λαμβαέ νέι μέέρος στον διαγώνισμοέ .

Προσφορέές ποϋ ϋποβαέ λλονται ανοιχτέές δέν γιένονται αποδέκτέές.

Στον ϋποφαέ κέλο δικαιολογητικαέ  σϋμμέτοχηέ ς τοποθέτοϋέ νται οέ λα τα καταέ  πέριέπτώση
δικαιολογητικαέ  τοϋ  αέ ρθροϋ  7  της  παροϋέ σας  διακηέ ρϋξης  μέ  την  σέιραέ  ποϋ  αϋταέ
ζητοϋέ νται  και  καταέ λληλα δέμέένα σέ τοέ μο ηέ  ντοσιέέ,  ώέ στέ να μην ϋπαέ ρχέι  προέ βλημα
απώέ λέιαέ ς τοϋς και η έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς.

8.2. Για τα τέχνικαέ  στοιχέιέα της προσφοραέ ς, σέ ξέχώριστοέ  ϋποφαέ κέλο ,θα κατατέθέιέ:

Υπέϋέθϋνη δηέλώση καταέ  το αέρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986, στην οποιέα θα δηλώέ νέται αποέ  τοϋς
διαγώνιζοέμένοϋς  οέτι  τα  προσφέροέμένα  ϋλικαέ  ανταποκριένονται  ηέ  ϋπέρκαλϋέπτοϋν  τις
ζητοϋέμένές τέχνικέές  προδιαγραφέές ηέ  χαρακτηριστικαέ  τα οποιέα αναφέέρονται στην  μέλέέτη
30/2018 της  Δ/νσης Οικονομικώέ ν Υπηρέσιώέ ν.

Τα δικαιολογητικαέ  για τα τέχνικαέ  στοιχέιέα θα τοποθέτηθοϋέ ν σέ ϋποφαέ κέλο ξέχώριστοέ
μέέσα στον κϋριέώς φαέ κέλο μέ την έένδέιξη τέχνικηέ  προσφοραέ .

8.3.  Τα  οικονομικαέ   στοιχέιέα   της  προσφοραέ ς  (έέντϋπο  οικονομικηέ ς  προσφοραέ ς  της
μέλέέτης)  τοποθέτοϋέ νται  σέ  χώριστοέ  σφραγισμέένο  ϋποφαέ κέλο,  έπιέσης  μέέσα  στον
κϋριέώς φαέ κέλο, μέ την έένδέιξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

8.4. Οι ϋποφαέ κέλοι δικαιολογητικαέ  σϋμμέτοχηέ ς ,τέχνικηέ ς και οικονομικηέ ς προσφοραέ ς
θα φέέροϋν τις ένδέιέξέις τοϋ κϋριέώς φακέέλοϋ.

8.5. Οι προσφορέές πρέέπέι να ϋπογραέ φονται αποέ  τοϋς ιέδιοϋς τοϋς διαγώνιζοέ μένοϋς ηέ
τοϋς νοέ μιμοϋς έκπροσώέ ποϋς τοϋς.

8.6. Οι προσφορέές δέν πρέέπέι να έέχοϋν ξέέσματα, σβησιέματα, προσθηέ κές, διορθώέ σέις.
Εαέ ν  ϋπαέ ρχέι  στην  προσφοραέ  οποιαδηέ ποτέ  διοέ ρθώση,  αϋτηέ  πρέέπέι  να  έιέναι
καθαρογραμμέένη και μονογραμμέένη αποέ  τον προσφέέροντα, η δέ Επιτροπηέ  Διένέέργέιας
τοϋ διαγώνισμοϋέ  παραλαμβαέ νέι και αποσφραγιέζέι τις προσφορέές και καταέ  τον έέλέγχο
καθαρογραέ φέι την τϋχοέ ν διοέ ρθώση και μονογραέ φέι και σφραγιέζέι αϋτηέ ν. H προσφοραέ
απορριέπτέται  οέ ταν  ϋπαέ ρχοϋν  σ'  αϋτηέ ν  διορθώέ σέις  οι  οποιέές  την  καθιστοϋέ ν  ασαφηέ
καταέ  την κριέση τοϋ οργαέ νοϋ αξιολοέ γησης τών προσφορώέ ν.

8.7. Ο προσφέέρών μέ την καταέ θέση προσφοραέ ς θέώρέιέται οέ τι αποδέέχέται πληέ ρώς και
ανέπιφϋέ λακτα οέ λοϋς τοϋς οέ ροϋς της διακηέ ρϋξης, και της μέλέέτης. 
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Μερικές  προσφορές  -  Αντιπροσφορές  –       Ισχύς  Προσφορών  -    Πλήθος  
προσφορών

Επιτρέπονται μέρικέές προσφορέές, οι σϋμμέτέέχοντές μποροϋέ ν να καταθέέσοϋν προσφο-
ραέ  έιέτέ για μιέα έιέτέ για πέρισσοέ τέρές ομαέ δές έιέτέ για οέ λές τις ομαέ δές αλλαέ  οέ χι για μέέρος
ομαέ δας.
Αντιπροσφορέές  ηέ  έναλλακτικέές  προσφορέές  δέν  γιένονται  δέκτέές  και  σέ  πέριέπτώση
ϋποβοληέ ς τοϋς απορριέπτονται ώς απαραέ δέκτές.
Οι  προσφορέές  ισχϋέ οϋν μέ ποινηέ  αποκλέισμοϋέ  χώριές  καμιέα  αλλαγηέ ,  ανέξαέ ρτητα αποέ
οποιαδηέ ποτέ  αλλαγηέ  της  ισοτιμιέας  τοϋ  έϋρώέ  προς  ξέένα  νομιέσματα  ,  για  χρονικοέ
διαέ στημα  τοϋλαέ χιστον  έέξι  (6)  μηνώέ ν  αποέ  την  ημέέρα  τοϋ  διαγώνισμοϋέ  και  θα
κατατιέθένται σέ έϋρώέ  έπιέ ποινηέ  αποκλέισμοϋέ .
Προσφοραέ  ποϋ δέν προκϋέ πτέι μέ σαφηέ νέια η τιμηέ  ηέ  δέν διέδέται ένιαιέα, απορριέπτέται
ώς απαραέ δέκτη μέ αποέ φαση της Οικονομικηέ ς  Επιτροπηέ ς,  ϋέ στέρα αποέ  γνώμοδοέ τηση
της έπιτροπηέ ς διαγώνισμοϋέ .
Προσφοραέ  ποϋ θέέτέι οέ ρο αναπροσαρμογηέ ς τιμηέ ς, απορριέπτέται ώς απαραέ δέκτη.
Προσφοραέ  ποϋ οριέζέι χροέ νο ισχϋέ ος μικροέ τέρο τών έέξι (6) μηνώέ ν, θα απορριέπτέται ώς
απαραέ δέκτη. Ο δηέ μος μπορέιέ μέ έέγγραφη γνώστοποιέηση προς τοϋς διαγώνιζοέ μένοϋς να
παρατέιένέι πριν αποέ  τη ληέ ξη της, την προθέσμιέα καταέ  ανώέ τατο οέ ριο (3) μηέ νές, χώριές οι
διαγώνιζοέ μένοι να έέχοϋν δικαιέώμα για αντιρρηέ σέις. Μέταέ  τη ληέ ξη και τοϋ παραπαέ νώ
χρονικοϋέ  οριέοϋ παραέ τασης ισχϋέ ος της προσφοραέ ς,  ματαιώέ νέται  το αποτέέλέσμα τοϋ
διαγώνισμοϋέ ,  έκτοέ ς  έαέ ν  σϋμφώνοϋέ ν  και  οι  σϋμμέτέέχοντές  για  τη  σϋνέέχιση  τοϋ
διαγώνισμοϋέ , αποδέχοέ μένοι την έκ νέέοϋ παραέ ταση ισχϋέ ος της προσφοραέ ς τοϋς.
Απορριέπτέται  η  προσφοραέ  σϋμμέτέέχοντα  ποϋ  έέχέι  ϋποβαέ λέι  δϋέ ο  ηέ  πέρισσοέ τέρές
προσφορέές.  Ο  πέριορισμοέ ς  αϋτοέ ς  ισχϋέ έι,  ϋποέ  τοϋς  οέ ροϋς  της  πέριέπτώσης  γ΄  της
παραγραέ φοϋ  4  τοϋ  αέ ρθροϋ  73 τοϋ  ν.4412/2016  και  στην  πέριέπτώση  ένώέ σέών
οικονομικώέ ν φορέέών μέ κοιναέ  μέέλη, καθώέ ς και στην πέριέπτώση οικονομικώέ ν φορέέών
ποϋ σϋμμέτέέχοϋν έιέτέ αϋτοτέλώέ ς έιέτέ ώς  μέέλη ένώέ σέών.

ΑΡΘΡΟ 10
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορέές καθώέ ς και οέ λα τα απαραιέτητα έέγγραφα θα κατατέθοϋέ ν στην Ελληνικηέ .  .
Ξένοέ γλώσσα έέγγραφα θα γιένονται αποδέκταέ  έφοέ σον έέχοϋν μέταφραστέιέ στα Ελληνικαέ
και  έέχοϋν μέταφρασθέιέ έπιέσημα. 

ΑΡΘΡΟ 11
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών- Αποσαφήνιση  δικαιολογητικών και
πληροφοριών

1. Οι προσφορέές γιένονται δέκτέές αποέ  την έπιτροπηέ  τοϋ διαγώνισμοϋέ , ποϋ σϋνέδριαέ ζέι
δημοέ σια,  μέέχρι  την  ώέ ρα  ληέ ξης  αποδοχηέ ς  προσφορώέ ν,  οέ πώς  οριέζέι  το  αέ ρθρο  1  της
παροϋέ σας διακηέ ρϋξης.
2.  Σέ  καέ θέ  φαέ κέλο  ποϋ  παραδιέδέται,  έφοέ σον  βέβαιώθέιέ  η  νοέ μιμη  έπιέδοση  της
προσφοραέ ς  τοϋ  καέ θέ  διαγώνιζοέ μένοϋ,  αναγραέ φέται  σ’  αϋτηέ  και  στο  πρακτικοέ  της
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δημοπρασιέας ο ιέδιος αϋέ ξών αριθμοέ ς.  Αναγραέ φέται  ακοέ μη στο πρακτικοέ  και η τϋχοέ ν
έπιέδοση  προσφοραέ ς,  χώριές  την  ταϋτοέ χρονη  καταέ θέση  της  ταϋτοέ τητας   τοϋ
διαγώνιζομέένοϋ και η γι αϋτοέ  το λοέ γο μη αποδοχηέ  της προσφοραέ ς.  
3.  Όταν  παρέέλθέι  η  ώέ ρα  ποϋ  αναφέέρέται  στη   διακηέ ρϋξη,  κηρϋέ σσέται  η  ληέ ξη  της
παραέ δοσης τών προσφορώέ ν και αναγραέ φέται αϋτοέ  στα πρακτικαέ .  Απαγορέϋέ έται για
οποιονδηέ ποτέ λοέ γο η αποδοχηέ  μέταγένέέστέρης προσφοραέ ς μέ ποινηέ  ακϋροέ τητας τοϋ
διαγώνισμοϋέ , έκτοέ ς αν η έπιέδοση προσφορώέ ν ποϋ αέ ρχισέ πριν αποέ  την ώέ ρα ληέ ξης της
αποδοχηέ ς τοϋς, σϋνέχιέζέται χώριές διακοπηέ  και μέταέ  την ώέ ρα αϋτηέ .
4.  Μέταέ  τη  ληέ ξη  της  παραέ δοσης  τών  προσφορώέ ν  και  ένώέ  σϋνέχιέζέται  δημοέ σια  η
σϋνέδριέαση,  αρχιέζέι  αποέ  τη  έπιτροπηέ  τοϋ  διαγώνισμοϋέ  η  αποσφραέ γιση  τών
έξώτέρικώέ ν φακέέλών μέ τη σέιραέ  ποϋ αϋτοιέ  έπιδοέ θηκαν και γραέ φονται στο πρακτικοέ
τα έέγγραφα ποϋ βριέσκονται σέ καέ θέ φαέ κέλο,  πέριληπτικαέ  αλλαέ  καταέ  τροέ πο ποϋ να
έμφανιέζέι  το  σϋέ μφώνο  ηέ  οέ χι,  προς  τοϋς  οέ ροϋς  της  διακηέ ρϋξης  παροϋσιέα  τών
παρισταμέένών.
5. Ο έσώτέρικοέ ς φαέ κέλος ποϋ έέχέι την κϋέ ρια προσφοραέ  παραμέένέι σφραγισμέένος και
αναγραέ φέται  σ’  αϋτοέ ν  ο  ιέδιος  αϋέ ξών  αριθμοέ ς  τοϋ  έξώτέρικοϋέ  φακέέλοϋ.  Μέταέ  την
καταγραφηέ  τών  δικαιολογητικώέ ν  οέ λών  τών  προσφορώέ ν,  οι  παρέϋρισκοέ μένοι  στην
αιέθοϋσα τοϋ διαγώνισμοϋέ  έξέέρχονται και η σϋνέδριέαση σϋνέχιέζέται μϋστικηέ .
6.  Η  έπιτροπηέ  τοϋ  διαγώνισμοϋέ  στη  σϋνέέχέια  σϋνέδριαέ ζέι  μϋστικαέ  και  έλέέγχέι  τα
δικαιολογητικαέ  έέγγραφα  τών  διαγώνιζοέ μένών  και  αποφασιέζέι  για  αϋτοϋέ ς  ποϋ
αποκλέιέονται.  Ακολοϋέ θώς  η  σϋνέδριέαση διέξαέ γέται  δημοέ σια  και  ανακοινώέ νονται  τα
ονοέ ματα  οέ σών  αποκλέιέσθηκαν  και  ο  λοέ γος  τοϋ  αποκλέισμοϋέ  τοϋς.  Στη   σϋνέέχέια
ανοιέγονται οι φαέ κέλοι τών τέχνικώέ ν προσφορώέ ν μέ την προαναφέροέ μένη διαδικασιέα
της παραγραέ φοϋ 5 και  τέέλος  ανοιέγονται οι οικονομικέές προσφορέές. 
7.  Παρέέχέται  η  δϋνατοέ τητα  στην  έπιτροπηέ   ,  να  μη  προβέιέ  στην  ολοκληέ ρώση  της
διαδικασιέας τοϋ διαγώνισμοϋέ  την ιέδια ημέέρα, αλλαέ  σέ ημέρομηνιέα ηέ  ημέρομηνιέές και
ώέ ρα ποϋ θα γνώστοποιηθέιέ  έκ τών προτέέρών στοϋς σϋμμέτέέχοντές.  Το αποτέέλέσμα
τοϋ διαγώνισμοϋέ  ανακοινώέ νέται μέταέ  την  δημοέ σια  αποσφραέ γιση τών  φακέέλών  της
τέχνικηέ ς προσφοραέ ς και στη σϋνέέχέια τών οικονομικώέ ν  προσφορώέ ν.
8.Αποσαφήνιση  δικαιολογητικών και πληροφοριών.
8.1. Καταέ  τη διαδικασιέα αξιολοέ γησης τών προσφορώέ ν η αναθέέτοϋσα αρχηέ  μπορέιέ  να
καλέιέ έγγραέ φώς τοϋς προσφέέροντές να διέϋκρινιέζοϋν ηέ  να σϋμπληρώέ νοϋν τα έέγγραφα
ηέ  δικαιολογητικαέ  ποϋ έέχοϋν ϋποβαέ λέι, μέέσα σέ έϋέ λογη προθέσμιέα, η οποιέα δέν μπορέιέ
να έιέναι μικροέ τέρη αποέ  έπταέ  (7) ημέέρές αποέ  την ημέρομηνιέα κοινοποιέησης σέ αϋτοϋέ ς
της σχέτικηέ ς προέ σκλησης. Οποιαδηέ ποτέ διέϋκριένιση ηέ  σϋμπληέ ρώση ποϋ ϋποβαέ λλέται
αποέ  τοϋς  προσφέέροντές   χώριές  να  έέχέι  ζητηθέιέ  αποέ  την  αναθέέτοϋσα  αρχηέ ,  δέν
λαμβαέ νέται ϋποέ ψη. 
8.2. Η πιο παέ νώ διέϋκριένιση ηέ  η σϋμπληέ ρώση αφοραέ  μοέ νο τις ασαέ φέιές, έποϋσιώέ δέις
πλημμέέλέιές ηέ  προέ δηλα τϋπικαέ  σφαέ λματα ποϋ έπιδέέχονται διοέ ρθώση ηέ  σϋμπληέ ρώση,
ιδιέώς δέ παραέ λέιψη μονογραφώέ ν, διακέκομμέένη αριέθμηση, έλαττώέ ματα σϋσκέϋασιέας
και  σηέ μανσης  τοϋ  φακέέλοϋ  και  τών  ϋποφακέέλών  τών  προσφορώέ ν,  λέκτικέές  και
φραστικέές 
αποκλιέσέις  τών  έγγραέ φών  της  προσφοραέ ς  αποέ  την  ορολογιέα  τών  έγγραέ φών  της
σϋέ μβασης,  ποϋ  δέν  έπιφέέροϋν  έέννομές  σϋνέέπέιές  ώς  προς  το  πέριέχοέ μένοέ  τοϋς,
έλλέιέψέις ώς προς τα νομιμοποιητικαέ  στοιχέιέα, πλημμέληέ ς σηέ μανση αντιγραέ φών ποϋ
έκδιέδονται,  σϋέ μφώνα  μέ  τις  διαταέ ξέις  τοϋ  αέ ρθροϋ  1  τοϋ  ν.  4250/2014  (Α΄  74),
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μέταφραέ σέών και λοιπώέ ν πιστοποιητικώέ ν  ηέ  βέβαιώέ σέών, διαφοροποιέηση της δομηέ ς
τών έγγραέ φών της προσφοραέ ς αποέ  τα ϋποδέιέγματα, 
ϋποχρέώτικαέ  ηέ  μη, ποϋ θέσπιέζονται μέ νοέ μο, κανονιστικέές πραέ ξέις ηέ  τα έέγγραφα της
σϋέ μβασης. Η σϋμπληέ ρώση ηέ  η διέϋκριένιση, καταέ  το πρώέ το έδαέ φιο, δέν έπιτρέέπέται να
έέχέι ώς σϋνέέπέια μέταγένέέστέρη αντικαταέ σταση ηέ  ϋποβοληέ  έγγραέ φών σέ σϋμμοέ ρφώση
μέ τοϋς οέ ροϋς της διακηέ ρϋξης, αλλαέ  μοέ νο τη διέϋκριένιση ηέ  σϋμπληέ ρώση, ακοέ μη και μέ
νέέα έέγγραφα, έγγραέ φών ηέ  δικαιολογητικώέ ν ποϋ έέχοϋν ηέ δη ϋποβληθέιέ. 
8.3. Η διέϋκριένιση ηέ  η σϋμπληέ ρώση δέν πρέέπέι να έισαέ γέι διακριέσέις, αέ νιση μέταχέιέριση
τών οικονομικώέ ν φορέέών ηέ  να έέχέι ώς σϋνέέπέια έϋνοιϋκηέ  μέταχέιέριση σϋγκέκριμέένοϋ
οικονομικοϋέ  φορέέα στη διαδικασιέα αναέ θέσης της δημοέ σιας σϋέ μβασης. 
8.4.  Η  αναθέέτοϋσα  αρχηέ  μπορέιέ  να  καλέιέ  έγγραέ φώς  τοϋς  προσφέέροντές  να
διέϋκρινιέσοϋν, μέέσα σέ έϋέ λογη προθέσμιέα η οποιέα δέν μπορέιέ  να έιέναι μικροέ τέρη αποέ
έπταέ  (7)  ημέέρές  αποέ  την  ημέρομηνιέα  κοινοποιέησης  της  σχέτικηέ ς  προέ σκλησης,  το
πέριέχοέ μένο της τέχνικηέ ς ηέ  οικονομικηέ ς προσφοραέ ς ποϋ έέχοϋν ϋποβαέ λέι, αν πέριέέχέι
ασαέ φέιές ηέ σσονος σημασιέας ατέέλέιές, έποϋσιώέ δέις παραλέιέψέις ηέ  προέ δηλα τϋπικαέ  ηέ
ϋπολογιστικαέ  σφαέ λματα ποϋ η 
αναθέέτοϋσα αρχηέ  κριένέι οέ τι μπορέιέ να θέραπέϋθοϋέ ν. Η διέϋκριένιση αϋτηέ  δέν πρέέπέι να
έέχέι  ώς  αποτέέλέσμα  την  οϋσιώέ δη  αλλοιέώση  της  προσφοραέ ς  και  δέν  πρέέπέι  να
προσδιέδέι αθέέμιτο ανταγώνιστικοέ  πλέονέέκτημα στη σϋγκέκριμέένη προσφοραέ  σέ σχέέση
μέ τις λοιπέές. 
8.5.  Η  παροχηέ  της  δϋνατοέ τητας  διέϋκρινιέσέών στον  προσφέέροντα,  σϋέ μφώνα  μέ  τις
παραγραέ φοϋς 8.1 έέώς 8.4, έιέναι ϋποχρέώτικηέ  για την αναθέέτοϋσα αρχηέ , αν έπιέκέιται
αποκλέισμοέ ς  τοϋ  αποέ  τη  διαδικασιέα,  λοέ γώ  ασαφέιώέ ν  τών  δικαιολογητικώέ ν  και
έγγραέ φών της προσφοραέ ς.

9.Τα πρακτικαέ  της έπιτροπηέ ς διένέέργέιας διαβιβαέ ζονται προς έέγκριση στην Οικονομικηέ
Επιτροπηέ  σϋμπέριλαμβανομέένοϋ  και  τοϋ  πρακτικοϋέ  για  τον  έέλέγχο  τών
δικαιολογητικώέ ν κατακϋέ ρώσης.

ΑΡΘΡΟ 12
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου     (Κριτήριο κατακύρωσης)  

1.Προσώρινοέ ς  Αναέ δοχος   ανακηρϋέ σσέται  αϋτοέ ς  ποϋ  θα  προσφέέρέι  την   πλέέον
σϋμφέέροϋσα αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη προσφοραέ  αποκλέιστικαέ  βαέ σέι τιμηέ ς αναέ  ομαέ δα
τοϋ   προϋϋ πολογισμοϋέ  της  μέλέέτης  μέ  α/α  30/2018.  Εαέ ν  πέρισσοέ τέροι  τοϋ  ένοέ ς
προσφέέροϋν την ιέδια τιμηέ , διένέργέιέται κληέ ρώση μέταξϋέ  τοϋς.  

2.Η  αναέ δέιξη  προσώρινοϋέ  αναδοέ χοϋ  γιένέται  μέ  μιέα  αποέ φαση  της  Οικονομικηέ ς
Επιτροπηέ ς.       Η αποέ φαση αναέ δέιξης προσώρινοϋέ  αναδοέ χοϋ κοινοποιέιέται αμέλλητιέ σέ
οέ λοϋς τοϋς σϋμμέτέέχοντές.

ΑΡΘΡΟ 13
Χαρακτηρισμός  στοιχείων  ή  πληροφοριών  κατά  την  προσφορά  ως
εμπιστευτικών
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Σέ  πέριέπτώση  σϋνϋποβοληέ ς  μέ  την  προσφοραέ  στοιχέιέών  και  πληροφοριώέ ν
έμπιστέϋτικοϋέ  χαρακτηέ ρα η γνώστοποιέηση τών οποιέών στοϋς σϋνδιαγώνιζοέ μένοϋς θα
έέθιγέ τα έέννομα σϋμφέέρονταέ  τοϋ, τοέ τέ ο προσφέέρών οφέιέλέι να σημέιώέ νέι σ΄ αϋταέ  την
έένδέιξη  «πληροφοριέές  έμπιστέϋτικοϋέ  χαρακτηέ ρα».  Στην  αντιέθέτη  πέριέπτώση  θα
μποροϋέ ν  να  λαμβαέ νοϋν  γνώέ ση  αϋτώέ ν  τών  πληροφοριώέ ν  οι  σϋνδιαγώνιζοέ μένοι.  Η
έέννοια της πληροφοριέας έμπιστέϋτικοϋέ  χαρακτηέ ρα αφοραέ  μοέ νο στην προστασιέα τοϋ
απορρηέ τοϋ  ποϋ  καλϋέ πτέι  τέχνικαέ  ηέ  έμπορικαέ  ζητηέ ματα  της  έπιχέιέρησης  τοϋ
ένδιαφέροέ μένοϋ.

ΑΡΘΡΟ 14
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

1. Απορριέπτονται προσφορέές έπιχέιρηέ σέών ποϋ καταέ  παραέ βαση τών αέ ρθρών 138 και
182 της Διέθνοϋέ ς Σϋέ μβασης Εργασιέας απασχολοϋέ ν ηέ  έκμέταλλέϋέ ονται ανηέ λικοϋς καέ τώ
τών 15 έτώέ ν. 

ΑΡΘΡΟ 15
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Η Οικονομικηέ  Επιτροπηέ  αποφασιέζέι σχέτικαέ  μέ:
α. Την κατακϋέ ρώση τοϋ αποτέλέέσματος   
β. Τη ματαιέώση τοϋ αποτέλέέσματος έφοέ σον δέν κριθοϋέ ν σϋμφέέροϋσές οι προσφορέές 
2. Επιέσης, η τέλικηέ  αποέ φαση λαμβαέ νέται αποέ  την   Οικονομικηέ  Επιτροπηέ   για,
α.  την  έπαναέ ληψη   τοϋ  διαγώνισμοϋέ  μέ  την  ϋποβοληέ  νέέών  προσφορώέ ν  χώριές
τροποποιέηση τών οέ ρών και 
β. την τέλικηέ  ματαιέώση τοϋ διαγώνισμοϋέ  ηέ  την έπαναέ ληψηέ  τοϋ μέ νέέοϋς οέ ροϋς.

ΑΡΘΡΟ 16
Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύμβασης

1. Για δημοέ σιές σϋμβαέ σέις μέ μέ έκτιμώέ μένη αξιέα κατώέ τέρη ηέ  ιέση τών έξηέ ντα χιλιαέ δών
(60.000) έϋρώέ  (χώριές Φ.Π.Α.), σέ πέριέπτώση έένστασης καταέ  πραέ ξης της αναθέέτοϋσας 
αρχηέ ς,  η  προθέσμιέα  αέ σκησηέ ς  της  έιέναι  πέέντέ  (5)  ημέέρές  αποέ  την  κοινοποιέηση  της
προσβαλλοέ μένης πραέ ξης στον ένδιαφέροέ μένο οικονομικοέ  φορέέα. Η έένσταση καταέ  της
διακηέ ρϋξης ϋποβαέ λλέται  σέ προθέσμιέα  ποϋ έκτέιένέται  μέέχρι  το  ηέ μισϋ τοϋ χρονικοϋέ
διαστηέ ματος αποέ  τη δημοσιέέϋση της διακηέ ρϋξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέέχρι την καταληκτικηέ
ημέρομηνιέα  ϋποβοληέ ς  τών  προσφορώέ ν.  Για  τον  ϋπολογισμοέ  της  προθέσμιέας  αϋτηέ ς
σϋνϋπολογιέζονται  και  οι  ημέρομηνιέές  της  δημοσιέέϋσης  και  της  ϋποβοληέ ς  τών
προσφορώέ ν.

2.  Η  έένσταση  ϋποβαέ λλέται  ένώέ πιον  της  αναθέέτοϋσας  αρχηέ ς,  η  οποιέα  αποφασιέζέι,
σϋέ μφώνα μέ τα οριζοέ μένα και στο αέ ρθρο 221, έντοέ ς προθέσμιέας δέέκα (10) ημέρώέ ν αποέ
την  κοινοποιέηση  της  έένστασης  η  οποιέα  μπορέιέ  να  γιένέι  και  μέ  ηλέκτρονικαέ  μέέσα
σϋέ μφώνα μέ το  αέ ρθρο 376 παραέ γραφος 11. Στην πέριέπτώση της έένστασης καταέ  της
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διακηέ ρϋξης ηέ  της προέ σκλησης η αναέ θέτοϋσα αρχηέ  αποφασιέζέι σέ καέ θέ πέριέπτώση πριν
την καταληκτικηέ  
ημέρομηνιέα  ϋποβοληέ ς  τών  προσφορώέ ν.  Μέ  την  αέ πρακτη  παέ ροδο  τών  ανώτέέρώ
προθέσμιώέ ν  τέκμαιέρέται  η  αποέ ρριψη της έένστασης.  Για το παραδέκτοέ  της  αέ σκησης
έένστασης, απαιτέιέται, μέ την καταέ θέση της έένστασης, η καταβοληέ  παραβοέ λοϋ, ϋπέέρ τοϋ
Δημοσιέοϋ,  ποσοϋέ  ιέσοϋ  μέ  το  έένα  τοις  έκατοέ  (1%)  έπιέ  της  έκτιμώέ μένης  αξιέας  της
σϋέ μβασης. Το παραέ βολο αϋτοέ  αποτέλέιέ  δημοέ σιο έέσοδο. Το παραέ βολο έπιστρέέφέται μέ
πραέ ξη της αναθέέτοϋσας αρχηέ ς, αν η 
έένσταση γιένέι δέκτηέ  ηέ  μέρικώέ ς δέκτηέ  αποέ  το αποφασιέζον διοικητικοέ  οέ ργανο. 

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

Προσφϋγηέ  καταέ  αποέ φασης   της  αναθέέτοϋσας  αρχηέ ς  ,ϋποβαέ λλέται  έντοέ ς  δέκαπέέντέ
(15)  ημέρώέ ν  αποέ  την  κοινοποιέηση αϋτηέ ς  στον  σϋμμέτέέχοντα  και  κατατιέθέται  στην
Αποκέντρώμέένη  Διοιέκηση  Μακέδονιέας  Θραέ κης  (Δ/νση,Καθηγητηέ  Ρώσσιέδη
11,Καλαμαριαέ  Θέσσαλονιέκης, Τ.Κ.: 54655 - Τ.Θ.: 54008 ,Τηλ 2313-309449,Ηλέκτρονικηέ
Δ/νση  http://www.damt.gov.gr)

ΑΡΘΡΟ 17
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μέταέ  την αξιολοέ γηση τών προσφορώέ ν, η έπιτροπηέ  διένέέργέιας έιδοποιέιέ έγγραέ φώς τον
προσφέέροντα, στον οποιέο προέ κέιται να γιένέι η κατακϋέ ρώση («προσώρινοέ  αναέ δοχο»),
να ϋποβαέ λέι έντοέ ς προθέσμιέας,  δέέκα (10) ημέρώέ ν αποέ  την κοινοποιέηση της σχέτικηέ ς
έέγγραφης έιδοποιέησης σέ αϋτοέ ν, τα πρώτοέ τϋπα ηέ  αντιέγραφα ποϋ έκδιέδονται, σϋέ μφώνα
μέ  τις  διαταέ ξέις  τοϋ  αέ ρθροϋ  1  τοϋ  ν.  4250/2014  (Α'  74) τών  παρακαέ τώ
δικαιολογητικώέ ν:

α. Αποέ σπασμα ποινικοϋέ  μητρώέ οϋ έέκδοσης τοϋλαέ χιστον τοϋ τέλέϋταιέοϋ τριμηέ νοϋ αποέ
την προέ σκληση για ϋποβοληέ , αποέ  το οποιέο να προκϋέ πτέι οέ τι δέν έέχοϋν καταδικασθέιέ
για έένα ηέ  πέρισσοέ τέρα αποέ  τα αδικηέ ματα της παρ. 1 τοϋ αέ ρθροϋ 73 τοϋ Ν 4412/2016
(Α /147/8-8-2016).
 Για να νομικαέ  προέ σώπα ϋποέ χρέοι στην προσκοέ μιση ποινικοϋέ  μητρώέ οϋ έιέναι: 
- οι διαχέιριστέές τών ομορρϋέ θμών και τών έτέρορρϋέ θμών έταιρέιώέ ν (ΟΕ και ΕΕ),
-οι διαχέιριστέές τών έταιρέιώέ ν πέριορισμέένης έϋθϋέ νης (ΕΠΕ) και Ι.Κ.Ε., 
-ο  διέϋθϋέ νών  σϋέ μβοϋλος  καθώέ ς  και  οέ λα  τα  μέέλη  τοϋ  Διοικητικοϋέ  Σϋμβοϋλιέοϋ  τών
ανώνϋέ μών έταιρέιώέ ν (ΑΕ),
-ο προέ έδρος και τα μέέλη τοϋ διοικητικοϋέ  σϋμβοϋλιέοϋ τών σϋνέταιρισμώέ ν,
-σέ καέ θέ αέ λλη πέριέπτώση οι νοέ μιμοι έκπροέ σώποι τοϋ νομικοϋέ  προσώέ ποϋ.
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Σέ  πέριέπτώση  αλλοδαπώέ ν  νομικώέ ν  προσώέ πών,  η  ανώτέέρώ  ϋποχρέέώση  αφοραέ  στα
φϋσικαέ  προέ σώπα  ποϋ  έέχοϋν  τις  αντιέστοιχές  ιδιοέ τητές  καταέ  τη  νομοθέσιέα  αποέ  την
οποιέα διέέπονται.
Εαέ ν αποέ  το ϋποβληθέέν ποινικοέ  μητρώέ ο δέν προκϋέ πτέι το έιέδος τοϋ αδικηέ ματος για το
οποιέο  καταδικαέ σθηκέ ο ένδιαφέροέ μένος,  ϋποβαέ λλέται  αποέ  αϋτοέ ν  ϋπέϋέ θϋνη δηέ λώση
τοϋ αέ ρθροϋ 8  τοϋ  Ν 1599/86 ηέ  τοϋ τϋέ ποϋ ποϋ προβλέέπέι  η  νομοθέσιέα  της  χώέ ρας
έγκαταέ στασηέ ς τοϋ,  οέ ποϋ αναφέέρονται μέ σαφηέ νέια τα αδικηέ ματα αϋταέ .  Η έπιτροπηέ
τοϋ διαγώνισμοϋέ  μπορέιέ  σέ καέ θέ πέριέπτώση να ζητηέ σέι  αποέ  τον ένδιαφέροέ μένο να
προσκομιέσέι αντιέγραφα τών καταδικαστικώέ ν αποφαέ σέών.

β.  Πιστοποιητικοέ  ηέ  αέ λλο  έέγγραφο  της  αρμοέ διας  καταέ  πέριέπτώση  δικαστικηέ ς  ηέ
διοικητικηέ ς  αρχηέ ς  της  χώέ ρας  έγκαταέ στασηέ ς  τοϋς  απ  οέ ποϋ  να  προκϋέ πτέι  οέ τι   ο
οικονομικοέ ς  φορέέας  δέν  τέλέιέ  ϋποέ  πτώέ χέϋση  ηέ  δέν  έέχέι  ϋπαχθέιέ  σέ  διαδικασιέα
έξϋγιέανσης  ηέ  έιδικηέ ς  έκκαθαέ ρισης  ηέ  δέν  τέλέιέ  ϋποέ  αναγκαστικηέ  διαχέιέριση  αποέ
έκκαθαριστηέ  ηέ  αποέ  το δικαστηέ ριο ηέ  δέν έέχέι 
ϋπαχθέιέ  σέ  διαδικασιέα  πτώχέϋτικοϋέ  σϋμβιβασμοϋέ  ηέ  δέν  βριέσκέται  σέ  οποιαδηέ ποτέ
αναέ λογη καταέ σταση προκϋέ πτοϋσα αποέ  παροέ μοια διαδικασιέα, προβλέποέ μένη σέ έθνικέές
διαταέ ξέις νοέ μοϋ.

Ειδικοέ τέρα για τοϋς οικονομικοϋέ ς φορέιές ποϋ έιέναι έγκατέστημέένοι στην Ελλαέ δα, τα
πιστοποιητικαέ  οέ τι  δέν  τέλοϋέ ν  ϋποέ  πτώέ χέϋση,  πτώχέϋτικοέ  σϋμβιβασμοέ  ηέ  ϋποέ
αναγκαστικηέ  διαχέιέριση ηέ  οέ τι δέν έέχοϋν ϋπαχθέιέ σέ διαδικασιέα έξϋγιέανσης, έκδιέδονται
αποέ  το αρμοέ διο Πρώτοδικέιέο της έέδρας τοϋ οικονομικοϋέ  φορέέα. Το πιστοποιητικοέ  οέ τι
το νομικοέ  προέ σώπο δέν έέχέι τέθέιέ  ϋποέ  έκκαθαέ ριση μέ δικαστικηέ  αποέ φαση έκδιέδέται
αποέ  το οικέιέο Πρώτοδικέιέο της έέδρας τοϋ οικονομικοϋέ  φορέέα, το δέ πιστοποιητικοέ  οέ τι
δέν έέχέι τέθέιέ  ϋποέ  έκκαθαέ ριση μέ αποέ φαση τών έταιέρών ηέ  μέτοέ χών έκδιέδέται αποέ  το
Γ.Ε.Μ.Η., σϋέ μφώνα μέ τις κέιέμένές διαταέ ξέις, ώς καέ θέ φοραέ  ισχϋέ οϋν.

Τα πέριέ έκκαθαέ ρισης  δέν ισχϋέ οϋν για ατομικέές έπιχέιρηέ σέις.
Τα ανώτέέρώ πιστοποιητικαέ  ηέ  έέγγραφα πρέέπέι να έέχοϋν έκδοθέιέ  έέξι (6) το πολϋέ  μηέ νές
πριν αποέ  την ημέρομηνιέα διένέέργέιας τοϋ διαγώνισμοϋέ .

γ. Πιστοποιητικοέ  της αρμοέ διας καταέ  πέριέπτώση αρχηέ ς σέ ισχϋέ ,  οέ τι έιέναι ένηέ μέροι ώς
προς τις φορολογικέές τοϋς ϋποχρέώέ σέις και ώς προς τις ϋποχρέώέ σέις ποϋ αφοροϋέ ν τις
έισφορέές κοινώνικηέ ς ασφαέ λισης.
Διέϋκρινιέζέται οέ τι το πιστοποιητικοέ  ασφαλιστικηέ ς ένημέροέ τητας:
- αφοραέ  και τοϋς φορέιές έπικοϋρικηέ ς ασφαέ λισης και οέ χι μοέ νο τοϋς οργανισμοϋέ ς κϋέ ριας
ασφαέ λισης, 
-  αφοραέ  οέ λοϋς  τοϋς  απασχολοϋέ μένοϋς  στην  έπιχέιέρηση,  μέ  οποιαδηέ ποτέ  σχέέση
έργασιέας, ποϋ έιέναι ασφαλισμέένοι σέ οποιονδηέ ποτέ ασφαλιστικοέ  οργανισμοέ , 
-  σέ  πέριέπτώση  ατομικώέ ν  έπιχέιρηέ σέών,  αφοραέ  και  οέ σοϋς  έιέναι  ασφαλισμέένοι  ώς
έργοδοέ τές ηέ  έλέϋέ θέροι έπαγγέλματιέές σέ ασφαλιστικοϋέ ς οργανισμοϋέ ς,
-  σέ  πέριέπτώση  έταιρέιώέ ν  (νομικώέ ν  προσώέ πών),  αφοραέ  την  ιέδια  την  έταιρέιέα  (το
νομικοέ  προέ σώπο) καθώέ ς και  έργοδοέτές  ώς προς τις ϋποχρέώέ σέις τοϋς ποϋ αφοροϋέ ν τις
έισφορέές κοινώνικηέ ς στα ασφαλιστικαέ  ταμέιέα  ποϋ αποέ  το νοέμο έιέναι ϋποχρέώμέένοι να
καταβαέ λοϋν έισφορέές. 
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 δ.  Πιστοποιητικοέ  της αρμοέ διας αρχηέ ς  της χώέ ρας έγκαταέ στασηέ ς τοϋς πέριέ  έγγραφηέ ς
τοϋς  στα  μητρώέ α  τοϋ  οικέιέοϋ  έπιμέλητηριέοϋ  ηέ  σέ  ισοδϋέ ναμές  έπαγγέλματικέές
οργανώέ σέις, το οποιέο πρέέπέι να βριέσκέται σέ ισχϋέ .

έ. Υπέϋέ θϋνη  δηέ λώση τοϋ αέ ρθροϋ 8 τοϋ Ν. 1599/86 τοϋ νομιέμοϋ έκπροσώέ ποϋ οέ ποϋ θα
αναφέέρονται καταέ  πέριέπτώση τα μέέλη τοϋ Διοικητικοϋέ  Σϋμβοϋλιέοϋ ηέ  οι διαχέιριστέές
καθώέ ς και τα φϋσικαέ  προέ σώπα ποϋ λοέ γώ ιδιοέ τητας έέχοϋν ϋποχρέέώση ασφαέ λισης σέ
ασφαλιστικοέ  φορέέα.

στ.  Οι  κοινοπραξιέές  (ένώέ σέις)  οικονομικώέ ν  φορέέών  ϋποβαέ λλοϋν  οέ λα  τα  παραπαέ νώ
καταέ  πέριέπτώση  δικαιολογητικαέ  για  καέ θέ  οικονομικοέ  φορέέα  ποϋ  σϋμμέτέέχέι  στην
κοινοπραξιέα.

ζ.  Για  την  αποέδέιξη  τών  δηλοϋμέένών  μέ  την  Υ.Δ.  της  παραγραέ φοϋ  6  τοϋ  αέ ρθροϋ
7 ,προσκοέμιση πιστοποιητικοϋέ   αποέ  τη Διέϋέ θϋνση Προγραμματισμοϋέ  και Σϋντονισμοϋέ  της
Επιθέώέ ρησης Εργασιακώέ ν Σχέέσέών, αποέ  το οποιέο να προκϋέ πτοϋν οι πραέ ξέις έπιβοληέ ς
προστιέμοϋ ποϋ έέχοϋν έκδοθέιέ σέ βαέ ρος τοϋ οικονομικοϋέ  φορέέα σέ χρονικοέ  διαέ στημα δϋέ ο
(2) έτώέ ν πριν αποέ  την ημέρομηνιέα ληέ ξης της προθέσμιέας ϋποβοληέ ς προσφοραέ ς ηέ  αιέτησης
σϋμμέτοχηέ ς.
Το πιστοποιητικοέ  δέν κατατιέθέται  έφοέσον η  έκτιμώέ μένη αξιέα της σϋέ μβασης,(βαέ σέι τοϋ
προϋϋ πολογισμοϋέ  της μέλέέτης) χώριές ΦΠΑ, έιέναι ιέση ηέ  κατώέ τέρη αποέ  το ποσοέ  τών έιέκοσι
χιλιαέ δών (20.000) έϋρώέ .

η. Σέ πέριέπτώση ποϋ ο οικονομικοέ ς φορέές έιέναι νομικοέ  προέσώπο προσκομιέζέι τα καταέ
πέριέπτώση  νομιμοποιητικαέ  έέγγραφα  σϋέστασης  και  νοέμιμης  έκπροσώέ πησης  (οέπώς
καταστατικαέ ,  πιστοποιητικαέ  μέταβολώέ ν, αντιέστοιχα ΦΕΚ, σϋγκροέτηση Δ.Σ. σέ σώέ μα, σέ
πέριέπτώση Α.Ε., κλπ., αναέ λογα μέ τη νομικηέ  μορφηέ  τοϋ διαγώνιζομέένοϋ). Αποέ  τα ανώτέέρώ
έέγγραφα πρέέπέι να προκϋέ πτοϋν η νοέμιμη σϋέστασηέ  τοϋ, οέλές οι σχέτικέές τροποποιηέσέις
τών καταστατικώέ ν,  το/τα προέσώπο/α ποϋ δέσμέϋέ έι/οϋν νοέμιμα την έταιριέα  καταέ  την
ημέρομηνιέα  διένέέργέιας  τοϋ  διαγώνισμοϋέ  (νοέμιμος  έκπροέσώπος,  δικαιέώμα  ϋπογραφηές
κλπ.), τϋχοέν τριέτοι, στοϋς οποιέοϋς έέχέι χορηγηθέιέ  έξοϋσιέα έκπροσώέ πησης, καθώέ ς και η
θητέιέα τοϋ/τών ηέ/και τών μέλώέ ν τοϋ οργαέ νοϋ διοιέκησης/ νοέμιμοϋ έκπροσώέ ποϋ.

θ.  Υπέϋέ θϋνη  δηέλώση  τοϋ  προσφέέροντος  οικονομικοϋέ  φορέέα  στην  οποιέα  θα
αναφέέρέται ,οέ τι δέν έέχέι έκδοθέιέ  σέ βαέ ρος τοϋ αποέφαση αποκλέισμοϋέ ,  σϋέ μφώνα μέ το
αέ ρθρο 74 τοϋ ν. 4412/2016.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά θα αντικαθίστανται από
ένορκη δήλωση του συμμετέχοντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου.

Τα παραπαέ νώ δικαιολογητικαέ  προσκομιέζονται έμπροέ θέσμα σέ σφραγισμέένο φαέ κέλο,
πρώτοκολλημέένο  στο  πρώτοέ κολλο  τοϋ  Δηέ μοϋ  Θέέρμης  ,  ο  οποιέος  παραδιέδέται   στο
αρμοέ διο οέ ργανο αξιολοέ γησης. 
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Αν δέν προσκομισθοϋέ ν τα παραπαέ νώ δικαιολογητικαέ  ηέ  ϋπαέ ρχοϋν έλλέιέψέις  σέ αϋταέ
ποϋ ϋποβληέ θηκαν, παρέέχέται προθέσμιέα στον προσώρινοέ  αναέ δοχο να τα προσκομιέσέι
ηέ  να τα σϋμπληρώέ σέι έντοέ ς πέέντέ (5) ημέρώέ ν αποέ  την κοινοποιέηση σχέτικηέ ς έέγγραφης
έιδοποιέησης σέ αϋτοέ ν. 

Αν  καταέ  τον  έέλέγχο  τών  παραπαένώ  δικαιολογητικώέ ν  διαπιστώθέιέ  οέτι  τα  στοιχέιέα  ποϋ
δηλώέ θηκαν,  έιέναι  ψέϋδηέ  ηέ  ανακριβηέ ,   απορριέπτέται  η  προσφοραέ  τοϋ  προσώρινοϋέ
αναδοέ χοϋ και  μέ την έπιφϋέλαξη τοϋ αέρθροϋ 104 τοϋ Ν 4412/16,  καταπιέπτέι  ϋπέέρ  της
αναθέέτοϋσας αρχηές η έγγϋέηση σϋμμέτοχηές τοϋ και η κατακϋέρώση γιένέται στον προσφέέροντα
ποϋ ϋπέέβαλέ την αμέέσώς έποέμένη πλέέον σϋμφέέροϋσα αποέ  οικονομικηέ  αέποψη προσφοραέ
αποκλέιστικαέ  βαέσέι τιμηές, χώριές να λαμβαένέται ϋποέψη η προσφοραέ  τοϋ προσφέέροντος ποϋ
απορριέφθηκέ. Αν κανέένας αποέ  τοϋς προσφέέροντές δέν ϋπέέβαλέ αληθηέ  ηέ  ακριβηέ  δηέλώση η
διαδικασιέα αναέθέσης ματαιώέ νέται.

Αν ο προσώρινοέ ς  αναέ δοχος δέν ϋποβαέ λέι  στο προκαθορισμέένο χρονικοέ  διαέ στημα τα
απαιτοϋέ μένα πρώτοέ τϋπα ηέ  αντιέγραφα, τών παραπαέ νώ δικαιολογητικώέ ν, απορριέπτέται
η προσφοραέ  τοϋ προσώρινοϋέ  αναδοέ χοϋ και καταπιέπτέι ϋπέέρ της αναθέέτοϋσας αρχηέ ς η
έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς τοϋ και η κατακϋέ ρώση γιένέται στον προσφέέροντα ποϋ ϋπέέβαλέ
την  αμέέσώς  έποέ μένη  πλέέον  σϋμφέέροϋσα  αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη  προσφοραέ
αποκλέιστικαέ  βαέ σέι τιμηέ ς, χώριές να λαμβαέ νέται ϋποέ ψη η προσφοραέ  τοϋ προσφέέροντος
ποϋ  απορριέφθηκέ.  Αν  κανέένας  αποέ  τοϋς  προσφέέροντές  δέν  προσκομιέζέι  έένα  ηέ
πέρισσοέ τέρα  αποέ  τα  απαιτοϋέ μένα  έέγγραφα  και  δικαιολογητικαέ ,  η  διαδικασιέα
ματαιώέ νέται.

Αν αποέ  τα παραπαέ νώ δικαιολογητικαέ  ποϋ προσκομιέσθηκαν νομιέμώς και έμπροθέέσμώς,
δέν αποδέικνϋέ έται η μη σϋνδρομηέ  τών λοέ γών αποκλέισμοϋέ  τών αέ ρθρών 73 και 74 ηέ  τοϋ
Ν  4412/16,  απορριέπτέται  η  προσφοραέ  τοϋ  προσώρινοϋέ  αναδοέ χοϋ  και  μέ  την
έπιφϋέ λαξη τοϋ αέ ρθροϋ 104 τοϋ Ν 4412/16, καταπιέπτέι ϋπέέρ της αναθέέτοϋσας αρχηέ ς η
έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς και η κατακϋέ ρώση γιένέται στον προσφέέροντα ποϋ ϋπέέβαλέ την
αμέέσώς έποέ μένη πλέέον σϋμφέέροϋσα αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη προσφοραέ  αποκλέιστικαέ
βαέ σέι  τιμηέ ς,  χώριές  να  λαμβαέ νέται  ϋποέ ψη  η  προσφοραέ  τοϋ  προσφέέροντος  ποϋ
απορριέφθηκέ. 

Η διαδικασιέα έλέέγχοϋ τών παραπαέ νώ δικαιολογητικώέ ν ολοκληρώέ νέται μέ τη σϋέ νταξη
πρακτικοϋέ  αποέ  το αρμοέ διο γνώμοδοτικοέ  οέ ργανο και τη διαβιέβαση τοϋ φακέέλοϋ στο
αποφαινοέ μένο  οέ ργανο  της  αναθέέτοϋσας  αρχηέ ς  για  τη  ληέ ψη  αποέ φασης  έιέτέ  για  τη
ματαιέώση της διαδικασιέας έιέτέ κατακϋέ ρώσης της σϋέ μβασης.
 
Όσοι ϋπέέβαλαν παραδέκτέές προσφορέές λαμβαένοϋν γνώέ ση τών παραπαένώ δικαιολογητικώέ ν
ποϋ κατατέέθηκαν, καταέ  τα οριζοέμένα στα έέγγραφα της σϋέμβασης και στις διαταέξέις  τοϋ
παροέντος. 

ΑΡΘΡΟ 18
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης     
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Μέταέ  αποέ  έισηέ γηση  τοϋ  αρμοέ διοϋ  γνώμοδοτικοϋέ  οργαέ νοϋ  η  Οικονομικηέ  Επιτροπηέ
προβαιένέι στην κατακϋέ ρώση τοϋ διαγώνισμοϋέ .
Η αναθέέτοϋσα αρχηέ  κοινοποιέιέ αμέέσώς την αποέ φαση κατακϋέ ρώσης, μαζιέ μέ αντιέγραφο
οέ λών τών πρακτικώέ ν  της διαδικασιέας έλέέγχοϋ και αξιολοέ γησης τών προσφορώέ ν,  σέ
καέ θέ προσφέέροντα έκτοέ ς αποέ  τον προσώρινοέ  αναέ δοχο μέ καέ θέ προέ σφορο τροέ πο, οέ πώς
μέ τηλέομοιοτϋπιέα, ηλέκτρονικοέ  ταχϋδρομέιέο κ.λ.π., έπιέ αποδέιέξέι. 
Η  αποέ φαση  κατακϋέ ρώσης  δέν  παραέ γέι  τα  έέννομα  αποτέλέέσματαέ  της,  έφοέ σον  η
αναθέέτοϋσα αρχηέ  δέν την κοινοποιέησέ σέ οέ λοϋς τοϋς προσφέέροντές.
Τα  έέννομα  αποτέλέέσματα  της  αποέ φασης  κατακϋέ ρώσης  και  ιδιέώς  η  σϋέ ναψη  της
σϋέ μβασης έπέέρχονται έφοέ σον και οέ ταν σϋντρέέξοϋν σώρέϋτικαέ  τα έξηέ ς: 

α)  αέ πρακτη  παέ ροδος  τών  προθέσμιώέ ν  αέ σκησης  τών  προβλέποέ μένών  στις  κέιέμένές
διαταέ ξέις  βοηθημαέ τών  και  μέέσών  στο  σταέ διο  της  προδικαστικηέ ς  και   δικαστικηέ ς
προστασιέας και αποέ  τις αποφαέ σέις αναστολώέ ν έπιέ αϋτώέ ν, 

β) ολοκληέ ρώση τοϋ προσϋμβατικοϋέ  έλέέγχοϋ αποέ  το Ελέγκτικοέ  Σϋνέέδριο, σϋέ μφώνα μέ
τα αέ ρθρα 35 και 36 τοϋ ν. 4129/2013, έφοέ σον απαιτέιέται και 

γ)  κοινοποιέηση  της  αποέ φασης  κατακϋέ ρώσης  στον  προσώρινοέ  αναέ δοχο,  έφοέ σον  ο
τέλέϋταιέος ϋποβαέ λέι έπικαιροποιημέένα τα δικαιολογητικαέ  τοϋ  αέ ρθροϋ 80  και μοέ νον
στην  πέριέπτώση  τοϋ  προσϋμβατικοϋέ  έλέέγχοϋ  ηέ  της  αέ σκησης  προδικαστικηέ ς
προσφϋγηέ ς και ένδιέκών μέέσών καταέ  της αποέ φασης κατακϋέ ρώσης,  έέπέιτα αποέ  σχέτικηέ
προέ σκληση.

ΑΡΘΡΟ 19
Έγγραφη ειδική πρόσκληση 

1. Στον αναέ δοχο   ποϋ έέγινέ η κατακϋέ ρώση αποστέέλλέται  έέγγραφη έιδικηέ  προέ σκληση
για ϋπογραφηέ  σϋέ μβασης. 
2. Ο αναέ δοχος στον οποιέο θα ανατέθέιέ  η σϋέ μβαση, ϋποχρέοϋέ ται να προσέέλθέι το πολϋέ
μέέσα σέ έιέκοσι (20) ημέέρές  για την ϋπογραφηέ  της σχέτικηέ ς σϋέ μβασης, προσκομιέζοντας
έγγϋέ ηση καληέ ς έκτέέλέσης.
3. Εαέ ν η κατακϋέ ρώση γιένέται σέ αλλοδαποέ  αναέ δοχο, η ανακοιένώση απέϋθϋέ νέται στον
έκπροέ σώποέ  τοϋ  στην  Ελλαέ δα,  έαέ ν  ϋπαέ ρχέι,  σέ  αντιέθέτη  πέριέπτώση  αποστέέλλέται
σχέτικοέ  τηλέγραέ φημα ηέ  τηλέτϋέ πημα στον αλλοδαποέ  αναέ δοχο. Στην πέριέπτώση ποϋ η
πληρώμηέ  στον αναέ δοχο προβλέέπέται να γιένέι μέ αέ νοιγμα πιέστώσης, η έγγϋέ ηση καληέ ς
έκτέέλέσης  μπορέιέ  να  κατατέθέιέ  στον  ανταποκριτηέ  της  Τραέ πέζας  της  Ελλαέ δος  στο
έξώτέρικοέ , ένώέ  η έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς παραμέένέι σέ ισχϋέ  και αποδέσμέϋέ έται μέταέ  την
καταέ θέση και αποδοχηέ  της έγγϋέ ησης καληέ ς έκτέέλέσης.
4. Η ϋπογραφηέ  τοϋ σϋμφώνητικοϋέ  έέχέι αποδέικτικοέ  χαρακτηέ ρα. Εαέ ν ο αναέ δοχος δέν
προσέέλθέι  να ϋπογραέ ψέι  το σϋμφώνητικοέ ,  μέέσα στην προθέσμιέα  ποϋ οριέζέται  στην
έιδικηέ  προέ κληση,  κηρϋέ σσέται  έέκπτώτος,  καταπιέπτέι  ϋπέέρ  της  αναθέέτοϋσας αρχηέ ς  η
έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς τοϋ  και η κατακϋέ ρώση γιένέται στον προσφέέροντα ποϋ ϋπέέβαλέ
την αμέέσώς 
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έποέ μένη πλέέον σϋμφέέροϋσα αποέ  οικονομικηέ  αέ ποψη προσφοραέ . Αν κανέένας αποέ  τοϋς
προσφέέροντές  δέν  προσέέλθέι  για  την  ϋπογραφηέ  τοϋ  σϋμφώνητικοϋέ ,  η  διαδικασιέα
αναέ θέσης ματαιώέ νέται, σϋέ μφώνα μέ την  πέριέπτώση β΄ της παραγραέ φοϋ 1 τοϋ αέ ρθροϋ
106τοϋ ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 20
Εγγυήσεις
Οι έγγϋητικέές έπιστολέές  έκδιέδονται αποέ  πιστώτικαέ  ιδρϋέ ματα ποϋ λέιτοϋργοϋέ ν νοέ μιμα
στα κραέ τη - μέέλη της Ένώσης ηέ  τοϋ Εϋρώπαιϋκοϋέ  Οικονομικοϋέ  Χώέ ροϋ ηέ  στα κραέ τη-μέέλη
της ΣΔΣ και έέχοϋν, σϋέ μφώνα μέ τις ισχϋέ οϋσές διαταέ ξέις, το δικαιέώμα αϋτοέ . Μποροϋέ ν,
έπιέσης, να έκδιέδονται αποέ  το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ηέ  να παρέέχονται μέ γραμμαέ τιο τοϋ
Ταμέιέοϋ  Παρακαταθηκώέ ν  και  Δανέιέών  μέ  παρακαταέ θέση  σέ  αϋτοέ  τοϋ  αντιέστοιχοϋ
χρηματικοϋέ  ποσοϋέ .  Αν  σϋσταθέιέ  παρακαταθηέ κη  μέ  γραμμαέ τιο  παρακαταέ θέσης
χρέογραέ φών στο Ταμέιέο  Παρακαταθηκώέ ν  και Δανέιέών,  τα τοκομέριέδια ηέ  μέριέσματα
ποϋ ληέ γοϋν καταέ  τη διαέ ρκέια της έγγϋέ ησης έπιστρέέφονται  μέταέ  τη ληέ ξη τοϋς στον
ϋπέέρ οϋ η έγγϋέ ηση οικονομικοέ  φορέέα.
Εγγϋηέ σέις  ποϋ  έκδιέδονται  σέ  γλώέ σσα  αέ λλη  πέέραν  της  Ελληνικηέ ς,  φέέροϋν  έπιέσημη
μέταέ φραση στην Ελληνικηέ .

1. Εγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς στο διαγώνισμοέ .
α. Η έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς έκδιέδέται ϋπέέρ τοϋ σϋμμέτέέχοντος για ποσοέ  ποϋ αντιστοιχέιέ
σέ ποσοστοέ  δϋέ ο τοις έκατοέ  (2%) έπιέ τοϋ ποσοϋέ  τοϋ  προϋϋ πολογισμοϋέ , χώριές  το  Φ.Π.Α.
για τον οποιέο καταθέέτέι προσφοραέ .
Ειδικοέ τέρα, η έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς ποϋ πρέέπέι να κατατέθέιέ  αποέ  καέ θέ ένδιαφέροέ μένο
θα ανέέρχέται στο ποσοέ  :
-Για  την  ομαέ δα  Α  η   έγγϋητικηέ  σϋμμέτοχηέ ς   ανέέρχέται  στο  ποσοέ  τών  399,80
€(19.990χ2%).
-Για  την  ομαέ δα  Β  η   έγγϋητικηέ  σϋμμέτοχηέ ς  ανέέρχέται  στο  ποσοέ  τών
140,00€(7.000,00χ2%). 
-Για  την  ομαέ δα  Γ  η   έγγϋητικηέ  σϋμμέτοχηέ ς   ανέέρχέται  στο  ποσοέ  τών
161,29€(8.064,25χ2%).
Διάρκεια  ισχύος  της  εγγυητικής  συμμετοχής  είναι  210  ημέρες  από  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  με δικαίωμα παράτασης αυτής για έως
και τρεις (3) μήνες με απλή έγγραφη ειδοποίηση πριν τη λήξη ισχύος της.
Οι έγγϋηέ σέις  πρέέπέι κατ έλαέ χιστο να αναφέέροϋν  τα ακοέ λοϋθα:
α) την ημέρομηνιέα έέκδοσης, β) τον έκδοέ τη, γ) την αναθέέτοϋσα αρχηέ  προς την οποιέα
απέϋθϋέ νονται  δ) τον αριθμοέ  της έγγϋέ ησης, έ) το ποσοέ  ποϋ καλϋέ πτέι η έγγϋέ ηση, στ) την
πληέ ρη έπώνϋμιέα, τον Α.Φ.Μ. και τη διέϋέ θϋνση τοϋ οικονομικοϋέ  φορέέα ϋπέέρ τοϋ οποιέοϋ
έκδιέδέται  η  έγγϋέ ηση,  ζ)  τοϋς  οέ ροϋς  οέ τι:  αα)  η  έγγϋέ ηση  παρέέχέται  ανέέκκλητα  και
ανέπιφϋέ λακτα,  ο  δέ  έκδοέ της  παραιτέιέται  τοϋ  δικαιώέ ματος  της  διαιρέέσέώς  και  της
διζηέ σέώς,  και  ββ)  οέ τι  σέ  πέριέπτώση  καταέ πτώσης  αϋτηέ ς,  το  ποσοέ  της  καταέ πτώσης
ϋποέ κέιται  στο  έκαέ στοτέ  ισχϋέ ον  τέέλος  χαρτοσηέ μοϋ,  η)  τα  στοιχέιέα  της  σχέτικηέ ς
διακηέ ρϋξης και την καταληκτικηέ  ημέρομηνιέα ϋποβοληέ ς προσφορώέ ν τοϋ διαγώνισμοϋέ ,
θ) την ημέρομηνιέα ληέ ξης ηέ  τον χροέ νο ισχϋέ ος της έγγϋέ ησης, ι) την αναέ ληψη ϋποχρέέώσης
αποέ  τον έκδοέ τη της έγγϋέ ησης να καταβαέ λέι το ποσοέ  της έγγϋέ ησης ολικαέ  ηέ  μέρικαέ  έντοέ ς
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πέέντέ  (5)  ημέρώέ ν  μέταέ  αποέ  απληέ  έέγγραφη  έιδοποιέηση  έκέιένοϋ  προς  τον  οποιέο
απέϋθϋέ νέται.  

β. Η έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς  ποϋ αφοραέ  τοϋς  αναέ δοχοϋς  ηέ  τον αναέ δοχο  στον οποιέο
κατακϋρώέ θηκέ  η  σϋέ μβαση,  έπιστρέέφέται  μέταέ  την  καταέ θέση  της  προβλέποέ μένης
έγγϋέ ησης καληέ ς έκτέέλέσης.
Η  έγγϋέ ηση  σϋμμέτοχηέ ς  έπιστρέέφέται  στοϋς  λοιπούς  προσφέέροντές  μέταέ :
αα)  μέταέ  την  αέ πρακτη  παέ ροδο  της  προθέσμιέας  αέ σκησης  προσφϋγηέ ς  ηέ  την  έέκδοση
αποέ φασης έπιέ ασκηθέιέσας προσφϋγηέ ς καταέ  της αποέ φασης κατακϋέ ρώσης, σϋέ μφώνα μέ
τις κέιέμένές διαταέ ξέις
ββ) μέταέ  την αέ πρακτη παέ ροδο της προθέσμιέας αέ σκησης ένδιέκών μέέσών προσώρινηέ ς
δικαστικηέ ς προστασιέας ηέ  την έέκδοση αποέ φασης έπ’ αϋτώέ ν, σϋέ μφώνα μέ τις κέιέμένές
διαταέ ξέις 
 
Για τα προηγοϋέ μένα σταέ δια της  κατακϋέ ρώσης η έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς  έπιστρέέφέται
στοϋς σϋμμέτέέχοντές στην πέριέπτώση αποέ ρριψης της προσφοραέ ς τοϋς και έφοέ σον δέν
έέχέι  ασκηθέιέ  έένδικο  μέέσο  ηέ  έέχέι  έκπνέϋέ σέι  αέ πρακτη  η  προθέσμιέα  αέ σκησης  έένδικών
μέέσών ηέ  παραιέτησης αποέ  αϋταέ .

Η έγγϋέ ηση σϋμμέτοχηέ ς καταπιέπτέι, αν ο προσφέέρών αποσϋέ ρέι την προσφοραέ  τοϋ καταέ
τη  διαέ ρκέια ισχϋέ ος  αϋτηέ ς,  παρέέχέι  ψέϋδηέ  στοιχέιέα  ηέ  πληροφοριέές,  δέν  προσκομιέσέι
έγκαιέρώς  τα  προβλέποέ μένα  αποέ  την  παροϋέ σα  διακηέ ρϋξη  δικαιολογητικαέ  ηέ  δέν
προσέέλθέι έγκαιέρώς για ϋπογραφηέ  της σϋέ μβασης.

2. Εγγϋέ ηση καληέ ς έκτέέλέσης της σϋέ μβασης.
α. Ο αναέ δοχος στον οποιέο έέγινέ  η κατακϋέ ρώση, ϋποχρέοϋέ ται να καταθέέσέι έγγϋέ ηση
καληέ ς  έκτέέλέσης  τών  οέ ρών  της  σϋέ μβασης.  Η  έγγϋέ ηση καληέ ς έκτέέλέσης θα ισχϋέ έι για
έπιπλέέον δϋέ ο (2) μηέ νές αποέ  τη ληέ ξη της σϋέ μβασης και θα  αντιστοιχέιέ σέ ποσοστοέ  πέέντέ
τοις  έκατοέ  (5%)  έπιέ  της  προσφοραέ ς  τοϋ  αναδοέ χοϋ  χώριές  ΦΠΑ  για  την  οποιέα
ανακηρϋέ χθηκέ μέιοδοέ της.

Η έγγϋέ ηση ανέξαέ ρτητα αποέ  το οέργανο ποϋ την έκδιέδέι και τον τϋέ πο ποϋ την πέριβαέ λλέι,
πρέέπέι
απαραιέτητα να αναφέέρέι και τα ακοέλοϋθα :
α) την ημέρομηνιέα έέκδοσης, β) τον έκδοέ τη, γ) την αναθέέτοϋσα αρχηέ  προς την οποιέα
απέϋθϋέ νονται δ) τον αριθμοέ  της έγγϋέ ησης, έ) το ποσοέ  ποϋ καλϋέ πτέι η έγγϋέ ηση, στ) την
πληέ ρη έπώνϋμιέα, τον Α.Φ.Μ. και τη διέϋέ θϋνση τοϋ οικονομικοϋέ  φορέέα ϋπέέρ τοϋ οποιέοϋ
έκδιέδέται  η  έγγϋέ ηση,  ζ)  τοϋς  οέ ροϋς  οέ τι:  αα)  η  έγγϋέ ηση  παρέέχέται  ανέέκκλητα  και
ανέπιφϋέ λακτα,  ο  δέ  έκδοέ της  παραιτέιέται  τοϋ  δικαιώέ ματος  της  διαιρέέσέώς  και  της
διζηέ σέώς,  και  ββ)  οέ τι  σέ  πέριέπτώση  καταέ πτώσης  αϋτηέ ς,  το  ποσοέ  της  καταέ πτώσης
ϋποέ κέιται  στο  έκαέ στοτέ  ισχϋέ ον  τέέλος  χαρτοσηέ μοϋ,  η)  τα  στοιχέιέα  της  σχέτικηέ ς
διακηέ ρϋξης και την καταληκτικηέ  ημέρομηνιέα ϋποβοληέ ς προσφορώέ ν τοϋ διαγώνισμοϋέ ,
θ) την ημέρομηνιέα ληέ ξης ηέ  τον χροέ νο ισχϋέ ος της έγγϋέ ησης, ι) την αναέ ληψη ϋποχρέέώσης
αποέ  τον έκδοέ τη της έγγϋέ ησης να καταβαέ λέι το ποσοέ  της έγγϋέ ησης ολικαέ  ηέ  μέρικαέ  έντοέ ς
πέέντέ  (5)  ημέρώέ ν  μέταέ  αποέ  απληέ  έέγγραφη  έιδοποιέηση  έκέιένοϋ  προς  τον  οποιέο
απέϋθϋέ νέται και ια) τον τιέτλο της σχέτικηέ ς σϋέ μβασης. 
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Μέ την παραπαέ νώ έγγϋητικηέ  έπιστοληέ  ο προμηθέϋτηέ ς θα έγγϋηθέιέ:
Ότι μέ την ϋπογραφηέ  της σϋέ μβασης οι έργασιέές θα ανταποκριένονται πληέ ρώς προς τοϋς
οέ ροϋς τών προδιαγραφώέ ν, και τών τέχνικώέ ν χαρακτηριστικώέ ν  της προσφοραέ ς.

3. Εγγϋέ ηση προκαταβοληέ ς.
Δέν προβλέέπέται η χορηέ γηση προκαταβοληέ ς σέ αναέ δοχο σέ κανέένα σταέ διο ϋλοποιέησης
της σϋέ μβασης.

ΑΡΘΡΟ 21
Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών - Διάρκεια σύμβασης – Ε.Μ.ΠΑ.
Η  παραέ δοση  τών  ϋλικώέ ν  θα  γιένέται  τμηματικαέ ,  στην  αποθηέ κη  τοϋ  Δηέ μοϋ  Θέέρμης
σϋέ μφώνα μέ το σχέδιασμοέ  της αρμοέ διας Υπηρέσιέας τοϋ Δηέ μοϋ Θέέρμης. 
Αναέ λογα μέ τις  αναέ γκές τοϋ Δηέ μοϋ θα γιένέται παραγγέλιέα  και ο προμηθέϋτηέ ς  έιέναι
ϋποχρέώμέένος μέέσα σέ μιέα έβδομαέ δα  να έέχέι  παραδώέ σέι τα προς προμηέ θέια ϋλικαέ
στην αποθηέ κη τοϋ Δηέ μοϋ Θέέρμης. Η παραέ δοση θα γιένέται καταέ  τις έργαέ σιμές ημέέρές
και ώέ ρές.
Η  σϋέ μβαση  ηέ  οι  σϋμβαέ σέις  θα  διαρκέέσοϋν    αποέ  την  ϋπογραφηέ  τοϋς   και  έέώς  την
31/12/2018.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης  να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν.2939/2001. Ή τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή
μέσω  του  αρχείου  δημοσιοποίησης  εγγεγραμμένων  παραγωγών  στο  Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός  της  προθεσμίας  της    παραγράφου  4  του  άρθρου  105     και  αποτελεί  
προϋπόθεση  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  στο  οποίο  γίνεται
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Ή μη τήρηση
των  υποχρεώσεων  του  προηγούμενου  εδαφίου  έχει  τις  συνέπειες  της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 ν 4412/2016. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι παραγωγός ή πρώτος εισαγωγέας , τότε
η αντίστοιχη  υποχρέωση αφορά τον προμηθευτή αυτού και σε περίπτωση μη
υποχρέωσης  ούτε  του   προμηθευτή  η  αντίστοιχη  υποχρέωση  αφορά  τον
παραγωγό  –  κατασκευαστή  ή  τον  πρώτο  εισαγωγέα.  Σ  αυτή  την  περίπτωση
κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  θα  προσκομίζει  Υπεύθυνη
Δήλωση  στην  οποία  θα  δηλώνει  τον  προμηθευτή του.  Αν  κατά  την  διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος αντικαταστήσει τον προμηθευτή του τότε
θα προσκομίζει νέα  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει τον προμηθευτή
του και τον αριθμό ΕΜ.ΠΑ. που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 22
   Παραλαβή υλικών-Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας  
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Η ποσοτικηέ  και ποιοτικηέ  παραλαβηέ  τοϋ ϋλικοϋέ  γιένέται αποέ  αρμοέ δια τριμέληέ  Επιτροπηέ
Παραλαβηέ ς τοϋ Δηέ μοϋ, η οποιέα ϋποχρέοϋέ ται για την ποιοτικηέ  και ποσοτικηέ  έπιμέέτρηση
και έξέέταση αϋτοϋέ .

Η παραλαβηέ  τών ϋλικώέ ν γιένέται μέταέ  αποέ   μακροσκοπικοέ  έέλέγχο

Η οριστικηέ   παραλαβηέ   γιένέται έντοέ ς  τριαέ ντα (30) ημέρώέ ν  αποέ  την παραέ δοση τών
ϋλικώέ ν.

Εαέ ν  έντοέ ς  τοϋ  χροέ νοϋ  ισχϋέ ος  της  σϋέ μβασης  αλλαέ  και  τοϋ  χροέ νοϋ  έγγϋέ ησης  καληέ ς
λέιτοϋργιέας , παροϋσιαστέιέ έέλλέιψη σϋμφώνηθέιέσης ιδιοέ τητας ηέ  έλαττώέ ματα τα οποιέα
δέν ηέ ταν δϋνατοέ ν να διαπιστώθοϋέ ν καταέ  την παραλαβηέ  ηέ  ακαταλληλοέ τητα ϋλικοϋέ , ο
Δηέ μος  δικαιοϋέ ται  καταέ  την  κριέση  τοϋ  να  έπιδιώέ ξέι  έιέτέ  την  αναστροφηέ  της
αγοροπώλησιέας έιέτέ την αναέ λογη μέιέώση τοϋ τιμηέ ματος ηέ  την αντικαταέ σταση μέ ιέδιο
προιϋοέ ν ποϋ να πληροιέ τις τέχνικέές προδιαγραφέές της  μέλέέτης . 
 Εαέ ν  καταέ  την  παραλαβηέ  διαπιστώθέιέ  αποέκλιση αποέ  τις  τέχνικέές  προδιαγραφέές  της
μέλέέτης  ,  η  έπιτροπηέ  παραλαβηέ ς  μπορέιέ  να  προτέιένέι  την  τέέλέια  αποέρριψη  τοϋ
παραλαμβανοέμένοϋ  έιέδοϋς  και  την  αντικαταέ σταση  αϋτοϋέ  έντοέ ς  πέέντέ  (5)  έργαέ σιμών
ημέρώέ ν  αποέ  την  κοινοποιέηση  της  σχέτικηέ ς  αποέφασης.  Εφοέσον  ο  αναέ δοχος  δέν
σϋμμορφώθέιέ μέ τις ώς αέ νώ προταέ σέις της Επιτροπηέ ς, έντοές τών οριζοέ μένών αποέ  αϋτηέ ν
προθέσμιέές, ο Δηέ μος δικαιοϋέ ται να προβέιέ  στην τακτοποιέηση αϋτώέ ν, σέ βαέ ρος και για
λογαριασμοέ  τοϋ  αναδοέ χοϋ  και  καταέ  τον  προσφέροέ τέρο  μέ  τις  αναέ γκές  και  τα
σϋμφέέροντα αϋτοϋέ  τροέ πο.

ΑΡΘΡΟ 23
Ευθύνη αναδόχου

Ο αναέ δοχος προμηθέϋτηέ ς έϋθϋέ νέται για την ϋέ παρξη τών σϋμπέφώνημέένών ιδιοτηέ τών
τών  πώλοϋμέένών  ϋλικώέ ν  και  έγγϋαέ ται  την  ανϋπαρξιέα  οποιοϋδηέ ποτέ  κρϋμμέένοϋ
έλαττώέ ματος.

ΑΡΘΡΟ 24
Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση

Σέ πέριέπτώση οριστικηέ ς  αποέ ρριψης ολοέ κληρης ηέ  μέέροϋς της σϋμβατικηέ ς  ποσοέ τητας
τών ϋλικώέ ν, μέ αποέ φαση τοϋ αποφαινομέένοϋ οργαέ νοϋ ϋέ στέρα αποέ  γνώμοδοέ τηση τοϋ
αρμοέ διοϋ  οργαέ νοϋ,  μπορέιέ  να  έγκριένέται  αντικαταέ στασηέ  της  μέ  αέ λλη,  ποϋ  να  έιέναι
σϋέ μφώνη μέ τοϋς οέ ροϋς της σϋέ μβασης, μέέσα σέ τακτηέ  προθέσμιέα ποϋ οριέζέται αποέ  την
αποέ φαση αϋτηέ .
Αν η αντικαταέ σταση γιένέται μέταέ  τη ληέ ξη τοϋ σϋμβατικοϋέ  χροέ νοϋ, η προθέσμιέα ποϋ
οριέζέται για την αντικαταέ σταση δέν μπορέιέ να έιέναι μέγαλϋέ τέρη τοϋ 1/2 τοϋ σϋνολικοϋέ
σϋμβατικοϋέ  χροέ νοϋ,  ο  δέ  αναέ δοχος  θέώρέιέται  ώς  έκπροέ θέσμος  και  ϋποέ κέιται  σέ
κϋρώέ σέις  λοέ γώ  έκπροέ θέσμης  παραέ δοσης.
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Αν ο αναέ δοχος δέν αντικαταστηέ σέι τα ϋλικαέ  ποϋ απορριέφθηκαν μέέσα στην προθέσμιέα
ποϋ τοϋ ταέ χθηκέ και έφοέ σον έέχέι ληέ ξέι ο σϋμβατικοέ ς χροέ νος, κηρϋέ σσέται έέκπτώτος και
ϋποέ κέιται στις προβλέποέ μένές κϋρώέ σέις.
Η έπιστροφηέ  τών ϋλικώέ ν ποϋ απορριέφθηκαν γιένέται σϋέ μφώνα μέ τα προβλέποέ μένα
στις παρ. 2 και 3  τοϋ αέ ρθροϋ 213 τοϋ ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 25
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1.Ο αναέ δοχος κηρϋέ σσέται ϋποχρέώτικαέ  έέκπτώτος   αποέ  τη σϋέ μβαση και αποέ  καέ θέ δικαιέ-
ώμα ποϋ απορρέέέι αποέ  αϋτηέ ν, μέ αποέ φαση της αναθέέτοϋσας αρχηέ ς, ϋέ στέρα αποέ  γνώ-
μοδοέ τηση τοϋ αρμοέ διοϋ οργαέ νοϋ, έφοέ σον δέν φορτώέ σέι, παραδώέ σέι ηέ  αντικαταστηέ σέι
τα σϋμβατικαέ  ϋλικαέ  ηέ  δέν έπισκέϋαέ σέι ηέ  σϋντηρηέ σέι αϋταέ  μέέσα στον σϋμβατικοέ  χροέ νο
ηέ  στον χροέ νο παραέ τασης ποϋ τοϋ δοθέιέ, σϋέ μφώνα μέ οέ σα προβλέέπονται στο αέ ρθρο 206
τοϋ ν. 4412/2016 και τοϋς οέ ροϋς της παροϋέ σας διακηέ ρϋξης.
Δέν κηρϋέ σσέται έέκπτώτος  οέ ταν:
α) το ϋλικοέ  δέν φορτώθέιέ  ηέ  παραδοθέιέ  ηέ  αντικατασταθέιέ  μέ έϋθϋέ νη τοϋ φορέέα ποϋ
έκτέλέιέ τη σϋέ μβαση.
β) σϋντρέέχοϋν λοέ γοι ανώτέέρας βιέας
Στον οικονομικοέ  φορέέα ποϋ κηρϋέ σσέται έέκπτώτος αποέ  την σϋέ μβαση, έπιβαέ λλονται, μέ
αποέ φαση τοϋ αποφαινοέ μένοϋ οργαέ νοϋ,  ϋέ στέρα αποέ  γνώμοδοέ τηση τοϋ αρμοδιέοϋ ορ-
γαέ νοϋ, το οποιέο ϋποχρέώτικαέ  καλέιέ τον αναέ δοχο προς παροχηέ  έξηγηέ σέών, αθροιστικαέ ,
οι παρακαέ τώ κϋρώέ σέις:
α) ολικηέ  καταέ πτώση της έγγϋέ ησης καληέ ς έκτέέλέσης της σϋέ μβασης,
β) έιέσπραξη έντοέ κώς της προκαταβοληέ ς ποϋ χορηγηέ θηκέ στον έέκπτώτο αποέ  τη σϋέ μβα-
ση αναέ δοχο έιέτέ αποέ  ποσοέ ν ποϋ δικαιοϋέ ται να λαέ βέι έιέτέ μέ καταέ θέση τοϋ ποσοϋέ  αποέ
τον ιέδιο έιέτέ μέ καταέ πτώση της έγγϋέ ησης προκαταβοληέ ς. Ο ϋπολογισμοέ ς τών τοέ κών γιέ -
νέται αποέ  την ημέρομηνιέα ληέ ψης της προκαταβοληέ ς αποέ  τον αναέ δοχο μέέχρι την ημέρο-
μηνιέα  έέκδοσης  της  αποέ φασης  κηέ ρϋξης  τοϋ  ώς  έκπτώέ τοϋ,  μέ  το  ισχϋέ ον  καέ θέ  φοραέ
ανώέ τατο οέ ριο έπιτοκιέοϋ για τοέ κο αποέ  δικαιοπραξιέα, αποέ  την ημέρομηνιέα δέ αϋτηέ  και
μέέχρι της έπιστροφηέ ς της, μέ το ισχϋέ ον καέ θέ φοραέ  έπιτοέ κιο για τοέ κο ϋπέρημέριέας.

2. Αν το ϋλικοέ  φορτώθέιέ  - παραδοθέιέ  ηέ  αντικατασταθέιέ  μέταέ  τη ληέ ξη τοϋ σϋμβατικοϋέ
χροέ νοϋ και μέέχρι ληέ ξης τοϋ χροέ νοϋ της παραέ τασης ποϋ χορηγηέ θηκέ, σϋέ μφώνα μέ το
αέ ρθρο 206 τοϋ Ν.4412/16, έπιβαέ λλέται προέ στιμο 5% έπιέ της σϋμβατικηέ ς αξιέας της πο-
σοέ τητας ποϋ παραδοέ θηκέ έκπροέ θέσμα.
Το παραπαέ νώ προέ στιμο ϋπολογιέζέται έπιέ της σϋμβατικηέ ς αξιέας τών έκπροέ θέσμα παρα-
δοθέέντών ϋλικώέ ν, χώριές ΦΠΑ. Εαέ ν τα ϋλικαέ  ποϋ παραδοέ θηκαν έκπροέ θέσμα έπηρέαέ ζοϋν
τη χρησιμοποιέηση τών ϋλικώέ ν ποϋ παραδοέ θηκαν έμπροέ θέσμα, το προέ στιμο ϋπολογιέζέ-
ται έπιέ της σϋμβατικηέ ς αξιέας της σϋνολικηέ ς ποσοέ τητας αϋτώέ ν.
Καταέ  τον ϋπολογισμοέ  τοϋ χρονικοϋέ  διαστηέ ματος της καθϋστέέρησης για φοέ ρτώση- πα-
ραέ δοση ηέ  αντικαταέ σταση τών ϋλικώέ ν, μέ αποέ φαση τοϋ αποφαινομέένοϋ οργαέ νοϋ, ϋέ στέ-
ρα αποέ  γνώμοδοέ τηση τοϋ αρμοδιέοϋ οργαέ νοϋ, δέν λαμβαέ νέται ϋποέ ψη ο χροέ νος ποϋ πα-
ρηέ λθέ πέέραν τοϋ έϋέ λογοϋ, καταέ  τα διαέ φορα σταέ δια τών διαδικασιώέ ν, για το οποιέο δέν
έϋθϋέ νέται ο αναέ δοχος και παρατέιένέται, αντιέστοιχα, ο χροέ νος φοέ ρτώσης - παραέ δοσης.
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Εφοέ σον ο αναέ δοχος έέχέι λαέ βέι προκαταβοληέ , έκτοέ ς αποέ  το προβλέποέ μένο καταέ  τα ανώ-
τέέρώ προέ στιμο, καταλογιέζέται σέ βαέ ρος τοϋ και τοέ κος έπιέ  τοϋ ποσοϋέ  της προκαταβο-
ληέ ς, ποϋ ϋπολογιέζέται αποέ  την έποέ μένη της ληέ ξης τοϋ σϋμβατικοϋέ  χροέ νοϋ, μέέχρι την
προσκοέ μιση τοϋ σϋμβατικοϋέ  ϋλικοϋέ , μέ το ισχϋέ ον καέ θέ φοραέ  ανώέ τατο οέ ριο τοϋ ποσο-
στοϋέ  τοϋ τοέ κοϋ ϋπέρημέριέας. [η πέριέπτώση αϋτηέ  σϋμπληρώέ νέται έφοέ σον προβλέέπέται
η χορηέ γηση προκαταβοληέ ς].
Η έιέσπραξη τοϋ προστιέμοϋ και  τών τοέ κών έπιέ  της  προκαταβοληέ ς  γιένέται  μέ παρα-
κραέ τηση αποέ  το ποσοέ  πληρώμηέ ς τοϋ αναδοέ χοϋ ηέ , σέ πέριέπτώση ανέπαέ ρκέιας ηέ  έέλλέι-
ψης αϋτοϋέ , μέ ισοέ ποση καταέ πτώση της έγγϋέ ησης καληέ ς έκτέέλέσης και προκαταβοληέ ς
αντιέστοιχα, έφοέ σον ο αναέ δοχος δέν καταθέέσέι το απαιτοϋέ μένο ποσοέ .
Σέ  πέριέπτώση έένώσης οικονομικώέ ν  φορέέών,  το  προέ στιμο και  οι  τοέ κοι  έπιβαέ λλονται
αναλοέ γώς σέ οέ λα τα μέέλη της έένώσης.

Ο  αναέ δοχος  μπορέιέ  καταέ  τών  αποφαέ σέών  ποϋ  έπιβαέ λλοϋν  σέ  βαέ ρος  τοϋ κϋρώέ σέις
σχέτικέές μέ την έκτέέλέση της σϋέ μβασης  να ϋποβαέ λέι προσφϋγηέ , μέέσα σέ ανατρέπτικηέ
προθέσμιέα τριαέ ντα (30) ημέρώέ ν αποέ  την ημέρομηνιέα ποϋ έέλαβέ γνώέ ση της σχέτικηέ ς
αποέ φασης. Επιέ της προσφϋγηέ ς, αποφασιέζέι το αρμοέ διο αποφαινοέ μένο οέ ργανο, ϋέ στέρα
αποέ  γνώμοδοέ τηση τοϋ προβλέποέ μένοϋ στην πέριέπτώση β’  της  παραγραέ φοϋ 11 τοϋ
αέ ρθροϋ 221 τοϋ ν. 4412/2016  οργαέ νοϋ.
Η έν λοέ γώ αποέ φαση δέν έπιδέέχέται προσβοληέ  μέ αέ λλη οποιασδηέ ποτέ φϋέ σέώς διοικητι-
κηέ  προσφϋγηέ .

 
ΑΡΘΡΟ 26
Λοιποί όροι

1. Στη σϋέ μβαση ποϋ θα καταρτισθέιέ  ο αναέ δοχος θα έγγϋηθέιέ  οέ τι τα παραδοτέέα ϋλικαέ
θα έιέναι σϋέ μφώνα   μέ τη μέλέέτη μέ α/α 30/2018. 
2.  Ο δηέ μος διατηρέιέ  οέ λα τα δικαιώέ ματα, τα οποιέα θα ασκηέ σέι οέ ταν διαπιστώέ σέι  οέ τι
παραβιαέ ζονται οι παραπαέ νώ διαβέβαιώέ σέις τοϋ αναέ δοχοϋ. 
3.Οι οικονομικοιέ φορέιές δέσμέϋέ ονται οέ τι:
α) τηροϋέ ν και θα έξακολοϋθηέ σοϋν να τηροϋέ ν καταέ  την έκτέέλέση της σϋέ μβασης, έφοέ σον
έπιλέγοϋέ ν,   τις  ϋποχρέώέ σέις  τοϋς  ποϋ  απορρέέοϋν  αποέ  τις  διαταέ ξέις  της
πέριβαλλοντικηέ ς,  κοινώνικοασφαλιστικηέ ς  και  έργατικηέ ς  νομοθέσιέας,  ποϋ  έέχοϋν
θέσπιστέιέ  μέ το διέκαιο της Ένώσης, το έθνικοέ  διέκαιο, σϋλλογικέές σϋμβαέ σέις ηέ  διέθνέιές
διαταέ ξέις  πέριβαλλοντικοϋέ ,  κοινώνικοϋέ  και  έργατικοϋέ  δικαιέοϋ,  οι  οποιέές
απαριθμοϋέ νται στο Παραέ ρτημα Χ τοϋ Προσαρτηέ ματος Α τοϋ ν. 4412/2016. Η τηέ ρηση
τών έν λοέ γώ ϋποχρέώέ σέών έλέέγχέται και βέβαιώέ νέται αποέ  τα οέ ργανα ποϋ έπιβλέέποϋν
την έκτέέλέση τών δημοσιέών σϋμβαέ σέών και τις αρμοέ διές δημοέ σιές αρχέές και ϋπηρέσιέές
ποϋ ένέργοϋέ ν έντοέ ς τών οριέών της έϋθϋέ νης και της αρμοδιοέ τηταέ ς τοϋς
β) δέν θα ένέργηέ σοϋν αθέέμιτα,  παραέ νομα ηέ  καταχρηστικαέ  καθ΄ οέ λη τη διαέ ρκέια της
διαδικασιέας  αναέ θέσης,  αλλαέ  και  καταέ  το  σταέ διο  έκτέέλέσης  της  σϋέ μβασης,  έφοέ σον
έπιλέγοϋέ ν
γ)  λαμβαέ νοϋν  τα  καταέ λληλα  μέέτρα  για  να  διαφϋλαέ ξοϋν  την  έμπιστέϋτικοέ τητα  τών
πληροφοριώέ ν ποϋ έέχοϋν χαρακτηρισθέιέ ώς τέέτοιές.
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ΑΡΘΡΟ 27
Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις 

1. Η πληρώμηέ  θα γιένέται  μέταέ  τη ληέ ψη τοϋ σχέτικοϋέ  παραστατικοϋέ  δαπαέ νης και την
έέκδοση  τοϋ  σχέτικοϋέ  πρώτοκοέ λλοϋ  παραλαβηέ ς.  Όλα  τα  δικαιολογητικαέ  πληρώμηέ ς
έλέέγχονται αποέ  την αρμοέ δια ϋπηρέσιέα τοϋ δηέ μοϋ.
2. Η πληρώμηέ  τοϋ αναδοέ χοϋ θα γιένέι  αποέ  το δηέ μο έντοέ ς  τριαέ ντα (30) ημέρώέ ν  μέταέ  την
ϋποβοληέ  τών σχέτικώέ ν παραστατικώέ ν δαπαέ νης  αποέ  αϋτοέ ν. 
3.  Στη  σϋμβατικηέ  αξιέα  της  προμηέθέιας  ,  έκτοέ ς  τοϋ  Φ.Π.Α.,  γιένονται  οι  ακοέλοϋθές
κρατηέ σέις, οι οποιέές έπιβαρϋένοϋν τον αναέ δοχο:
α) Παρακραέ τηση φοέροϋ έισοδηέματος  σέ ποσοστοέ  4%
β)0,06% ϋπέέρ της Ενιαιέας Ανέξαέ ρτητης Αρχηέ ς Δημοσιέών Σϋμβαέ σέών
γ) 0,06% ϋπέέρ της Αρχηέ ς Εξέέτασης Προδικαστικώέ ν Προσφϋγώέ ν (Α.Ε.Π.Π.)
δ) Η δαπαέ νη δημοσιέέϋσης ,αρχικηέ ς ηέ  και έπαναληπτικώέ ν , τών πέριληέψέών διακηέρϋξης σέ
έφημέριέδές  βαρϋέ νοϋν τον αναέ δοχο (αέ ρθρο 4 Ν.3548/2007 οέπώς σϋμπληρώέ θηκέ μέ το
αέ ρθρο 46  τοϋ Ν.3801/2009) και έγκϋέ κλιος 11 (Αρ.  πρώτ. 27754/28/6/2010) τοϋ Υπ.
Εσώτέρικώέ ν  «Αποδοχηέ  της  αρ.  204/2010  γνώμοδοέτησης  τοϋ Δ'  Τμηέματος  τοϋ Ν.Σ.Κ.-
Δαπαέ νές  δημοσιέϋέ σέών  διαγώνισμώέ ν  Δημοσιέών  Σϋμβαέ σέών  ΟΤΑ  Α'βαθμ.».Το  κοέ στος
δημοσιέέϋσης  ποϋ βαρϋέ νέι τον αναέ δοχο ϋπολογιέζέται πέριέ  τα 250,00€ αναέ  δημοσιέέϋση
διαγώνισμοϋέ .
έ)  Οποιαδηέ ποτέ  κραέ τηση  έπιβληθέιέ  μέ  νοέ μο  μέέχρι  το  πέέρας    τών  πληρώμώέ ν  τών
σχέτικώέ ν παραστατικώέ ν δαπαέ νης.

ΑΡΘΡΟ 28
Άλλες πληροφορίες 

Για οέ τι δέν προβλέέφθηκέ ισχϋέ οϋν οι σχέτικέές διαταέ ξέις τοϋ ν.4412/2016.

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

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση  και  στοιχεία  επικοινωνίας  της  αναθέτουσας  αρχής  (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασιέα: [Δηέ μος θέέρμης]
- Κώδικοέ ς  Αναθέέτοϋσας Αρχηέ ς / Αναθέέτοντα Φορέέα ΚΗΜΔΗΣ : [6112]
- Ταχϋδρομικηέ  διέϋέ θϋνση / Ποέ λη / Ταχ. Κώδικοέ ς: [Δημοκρατιέας 1 θέέρμη 57001]
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- Αρμοέ διος για πληροφοριέές: [Κϋριαέ κης Μιχαηέ λ ,Κολοκϋθαέ ς Αθαναέ σιος]
- Τηλέέφώνο: [2310 478027 ,2310 478029]
- Ηλ. ταχϋδρομέιέο: [m.kiriakis@thermi.gov.gr]
- Διέϋέ θϋνση στο Διαδιέκτϋο (διέϋέ θϋνση δικτϋακοϋέ  τοέ ποϋ) (εάν υπάρχει): [www.thermi.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τιέτλος:
Προμήθεια  &  εγκατάσταση  ασύρματου  δικτύου  &  προμήθεια  ανακατασκευασμένων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπολογιστών τύπου ταμπλέτας & οθονών
  CPV, { 32420000-3,30213000-5, 30231310-3, 0213500-0}
- Κώδικοέ ς στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………...}
- Η σϋέ μβαση αναφέέρέται σέ έέργα, προμηέ θέιές, ηέ  ϋπηρέσιέές : [ προμηέ θέιές]
- Εφοέ σον ϋφιέστανται, έένδέιξη ϋέ παρξης σχέτικώέ ν τμημαέ τών : [3]
- Αριθμοέ ς αναφοραέ ς ποϋ αποδιέδέται στον φαέ κέλο αποέ  την αναθέέτοϋσα αρχηέ  (εάν υπάρχει):
[A.Π...../..-..-2018]

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:
Πληέ ρης Επώνϋμιέα: [   ]
Αριθμοέ ς φορολογικοϋέ  μητρώέ οϋ (ΑΦΜ):
Εαέ ν  δέν  ϋπαέ ρχέι  ΑΦΜ  στη  χώέ ρα
έγκαταέ στασης  τοϋ  οικονομικοϋέ  φορέέα,
αναφέέρέτέ  αέ λλον  έθνικοέ  αριθμοέ
ταϋτοποιέησης,  έφοέ σον  απαιτέιέται  και
ϋπαέ ρχέι 

[   ]

Ταχϋδρομικηέ  διέϋέ θϋνση: [……]
Αρμοέ διος ηέ  αρμοέ διοιii :
Τηλέέφώνο:
Ηλ. ταχϋδρομέιέο:
Διέϋέ θϋνση  στο  Διαδιέκτϋο  (διέϋέ θϋνση
δικτϋακοϋέ  τοέ ποϋ) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικοέ ς φορέέας έιέναι πολϋέ  μικρηέ ,
μικρηέ  ηέ  μέσαιέα έπιχέιέρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του άρθρου 20: ο
οικονομικοέ ς  φορέέας  έιέναι
προστατέϋοέ μένο  έργαστηέ ριο,
«κοινώνικηέ  έπιχέιέρηση»iv ηέ  προβλέέπέι
την  έκτέέλέση  σϋμβαέ σέών  στο  πλαιέσιο
προγραμμαέ τών  προστατέϋοέ μένης
απασχοέ λησης;
Εάν  ναι,  ποιο  έιέναι  το  αντιέστοιχο
ποσοστοέ  τών έργαζομέένών μέ αναπηριέα
ηέ  μέιονέκτοϋέ ντών έργαζομέένών;
Εφοέ σον  απαιτέιέται,  προσδιοριέστέ  σέ
ποια  κατηγοριέα  ηέ  κατηγοριέές
έργαζομέένών  μέ  αναπηριέα  ηέ
μέιονέκτοϋέ ντών  έργαζομέένών  ανηέ κοϋν
οι απασχολοϋέ μένοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Καταέ  πέριέπτώση, ο οικονομικοέ ς φορέέας
έιέναι  έγγέγραμμέένος  σέ  έπιέσημο
καταέ λογο  /  Μητρώέ ο  έγκέκριμέένών
οικονομικώέ ν  φορέέών  ηέ  διαθέέτέι
ισοδϋέ ναμο  πιστοποιητικοέ  (π.χ.  βαέ σέι
έθνικοϋέ  σϋστηέ ματος (προ)έπιλογηέ ς);

[] Ναι [] Όχι [] Άνέϋ αντικέιμέένοϋ

Εάν ναι:
Απαντηέ στέ  στα  ϋποέ λοιπα  τμηέ ματα  της
παροϋέ σας ένοέ τητας, στην ένοέ τητα Β και,
οέ ποϋ  απαιτέιέται,  στην  ένοέ τητα  Γ  τοϋ
παροέ ντος  μέέροϋς,  σϋμπληρώέ στέ  το
μέέρος  V  καταέ  πέριέπτώση,  και  σέ  καέ θέ
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πέριέπτώση  σϋμπληρώέ στέ  και
ϋπογραέ ψτέ το μέέρος VI. 
α)  Αναφέέρέτέ  την  ονομασιέα  τοϋ
καταλοέγοϋ ηέ  τοϋ πιστοποιητικοϋέ  και τον
σχέτικοέ  αριθμοέ  έγγραφηέ ς  ηέ
πιστοποιέησης, καταέ  πέριέπτώση:
β)  Εαέ ν  το  πιστοποιητικοέ  έγγραφηέ ς  ηέ  η
πιστοποιέηση  διατιέθέται  ηλέκτρονικαέ ,
αναφέέρέτέ:
γ)  Αναφέέρέτέ  τα  δικαιολογητικαέ  στα
οποιέα  βασιέζέται  η  έγγραφηέ  ηέ  η
πιστοποιέηση  και,  καταέ  πέριέπτώση,  την
καταέ ταξη στον έπιέσημο καταέ λογοv:
δ) Η έγγραφηέ  ηέ  η πιστοποιέηση καλϋέ πτέι
οέ λα τα απαιτοϋέ μένα κριτηέ ρια έπιλογηέ ς;
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:
έ)  Ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  θα  έιέναι  σέ
θέέση  να  προσκομιέσέι  βεβαίωση
πληρώμηέ ς  έισφορώέ ν  κοινώνικηέ ς
ασφαέ λισης  και  φοέ ρών  ηέ  να  παραέ σχέι
πληροφοριέές  ποϋ  θα  διένοϋν  τη
δϋνατοέ τητα  στην  αναθέέτοϋσα  αρχηέ  ηέ
στον  αναθέέτοντα  φορέέα  να  τη  λαέ βέι
απέϋθέιέας  μέέσώ  προέ σβασης  σέ  έθνικηέ
βαέ ση δέδομέένών σέ οποιοδηέ ποτέ κραέ τος
μέέλος αϋτηέ  διατιέθέται δώρέαέ ν;
Εαέ ν  η  σχέτικηέ  τέκμηριέώση  διατιέθέται
ηλέκτρονικαέ , αναφέέρέτέ: 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

έ) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  σϋμμέτέέχέι  στη
διαδικασιέα σϋέ ναψης δημοέ σιας σϋέ μβασης
αποέ  κοινοϋέ  μέ αέ λλοϋςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέέρέτέ τον ροέ λο τοϋ οικονομικοϋέ
φορέέα  στην  έένώση  ηέ  κοινοπραξιέα
(έπικέφαληέ ς,  ϋπέϋέ θϋνος  για
σϋγκέκριμέένα καθηέ κοντα …):
β)  Προσδιοριέστέ  τοϋς  αέ λλοϋς
οικονομικοϋέ ς  φορέιές  ποϋ  σϋμμέτέέχοϋν

α) [……]

β) [……]
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αποέ  κοινοϋέ  στη  διαδικασιέα  σϋέ ναψης
δημοέ σιας σϋέ μβασης:
γ)  Καταέ  πέριέπτώση,  έπώνϋμιέα  της
σϋμμέτέέχοϋσας έένώσης ηέ  κοινοπραξιέας.

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Καταέ  πέριέπτώση,  αναφοραέ  τοϋ
τμηέ ματος  ηέ  τών τμημαέ τών για τα οποιέα
ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  έπιθϋμέιέ  να
ϋποβαέ λέι προσφοραέ .

[   ]

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:
Ονοματέπώέ νϋμο
σϋνοδέϋοέ μένο  αποέ  την  ημέρομηνιέα  και
τον τοέ πο γέέννησης έφοέ σον απαιτέιέται:

[……]
[……]

Θέέση/Ενέργώέ ν ϋποέ  την ιδιοέ τητα [……]
Ταχϋδρομικηέ  διέϋέ θϋνση: [……]
Τηλέέφώνο: [……]
Ηλ. ταχϋδρομέιέο: [……]
Εαέ ν  χρέιαέ ζέται,  δώέ στέ  λέπτομέρηέ
στοιχέιέα  σχέτικαέ  μέ  την  έκπροσώέ πηση
(τις μορφέές της, την έέκταση, τον σκοποέ
…):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:
Ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  στηριέζέται  στις
ικανοέ τητές αέ λλών οικονομικώέ ν φορέέών
προκέιμέένοϋ  να  ανταποκριθέιέ  στα
κριτηέ ρια έπιλογηέ ς ποϋ καθοριέζονται στο
μέέρος  IV  και  στα  (τϋχοέ ν)  κριτηέ ρια  και
κανοέ νές  ποϋ καθοριέζονται  στο  μέέρος  V
κατώτέέρώ; 

[]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 αέ ρθρο 73 παρ. 1 οριέζονται οι ακοέ λοϋθοι λοέγοι αποκλέισμοϋέ :
7.4. σϋμμέτοχηέ  σέ εγκληματική οργάνωσηix·
7.5. δωροδοκίαx,xi·
7.6. απάτηxii·
7.7. τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
7.8. νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση
της τρομοκρατίαςxiv·
7.9. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπαέ ρχέι  τέλέσιέδικη  καταδικαστικηέ
απόφαση εις  βάρος του οικονομικού
φορέα ηέ  οποιουδήποτε προσώέ ποϋxvi το
οποιέο  έιέναι  μέέλος  τοϋ  διοικητικοϋέ ,
διέϋθϋντικοϋέ  ηέ  έποπτικοϋέ  τοϋ οργαέ νοϋ
ηέ  έέχέι  έξοϋσιέα  έκπροσώέ πησης,  ληέ ψης
αποφαέ σέών ηέ  έλέέγχοϋ σέ αϋτοέ  για έέναν
αποέ  τοϋς  λοέγοϋς  ποϋ  παρατιέθένται
ανώτέέρώ (σημέιέα 1-6), ηέ  καταδικαστικηέ
αποέ φαση η οποιέα έέχέι έκδοθέιέ  πριν αποέ
πέέντέ έέτη καταέ  το μέέγιστο ηέ  στην οποιέα
έέχέι  οριστέιέ  απέϋθέιέας  πέριέοδος
αποκλέισμοϋέ  ποϋ έξακολοϋθέιέ να ισχϋέ έι; 

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, αναφέέρέτέxviii:
α)  Ημέρομηνιέα  της  καταδικαστικηέ ς
αποέ φασης προσδιοριέζοντας ποιο αποέ  τα
σημέιέα  1  έέώς  6  αφοραέ  και  τον  λοέγο  ηέ
τοϋς λοέγοϋς της καταδιέκης,
β) Προσδιοριέστέ ποιος έέχέι καταδικαστέιέ
[ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημέρομηνιέα:[   ], 
σημέιέο-(-α): [   ], 
λοέγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ)  Διαέ ρκέια της πέριοέ δοϋ αποκλέισμοϋέ  [……] και
σχέτικοέ (-αέ ) σημέιέο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σέ  πέριέπτώση  καταδικαστικηέ ς
αποέ φασης,  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  έέχέι
λαέ βέι  μέέτρα  ποϋ  να  αποδέικνϋέ οϋν  την

[] Ναι [] Όχι 
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αξιοπιστιέα  τοϋ  παραέ  την  ϋέ παρξη
σχέτικοϋέ  λοέγοϋ  αποκλέισμοϋέ
(«αϋτοκαέ θαρση»)xx;
Εάν  ναι, πέριγραέ ψτέ  τα  μέέτρα  ποϋ
ληέ φθηκανxxi:

[……]

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

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικοέ ς φορέέας έέχέι έκπληρώέ σέι
οέ λές  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά
την  πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισηςxxii, στην  Ελλαέ δα
και  στη  χώέ ρα  στην  οποιέα  έιέναι  τϋχοέ ν
έγκατέστημέένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εαέ ν οέ χι αναφέέρέτέ: 
α)  Χώέ ρα  ηέ  κραέ τος  μέέλος  για  το  οποιέο
προέ κέιται:
β) Ποιο έιέναι το σχέτικοέ  ποσοέ ;
γ)Πώς  διαπιστώέ θηκέ  η  αθέέτηση  τών
ϋποχρέώέ σέών;
1)  Μέέσώ  δικαστικηέ ς  ηέ  διοικητικηέ ς
αποέ φασης;
-  Η έν λοέγώ αποέ φαση έιέναι τέλέσιέδικη και
δέσμέϋτικηέ ;
-  Αναφέέρατέ την ημέρομηνιέα καταδιέκης ηέ
έέκδοσης αποέ φασης
-  Σέ  πέριέπτώση  καταδικαστικηέ ς
αποέ φασης,  έφοέ σον οριέζέται  απέϋθέιέας σέ
αϋτηέ ν,  τη  διαέ ρκέια  της  πέριοέ δοϋ
αποκλέισμοϋέ :
2) Μέ αέ λλα μέέσα; Διέϋκρινηέ στέ:
δ) Ο οικονομικοέ ς φορέέας έέχέι έκπληρώέ σέι
τις  ϋποχρέώέ σέις  τοϋ  έιέτέ  καταβαέ λλοντας
τοϋς  φοέ ροϋς  ηέ  τις  έισφορέές  κοινώνικηέ ς
ασφαέ λισης  ποϋ  οφέιέλέι
σϋμπέριλαμβανοέ μένών   καταέ  πέριέπτώση,
τών  δέδοϋλέϋμέένών  τοέ κών  ηέ  τών
προστιέμών,  έιέτέ  ϋπαγοέ μένος  σέ
δέσμέϋτικοέ  διακανονισμοέ  για  την
καταβοληέ  τοϋς ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΉΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εαέ ν  ναι,  να
αναφέρθοϋέ ν
λέπτομέρέιές
πληροφοριέές
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εαέ ν  ναι,  να  αναφέρθοϋέ ν
λέπτομέρέιές πληροφοριέές
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  διατίθεται

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

[……][……][……]
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Γ:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση
συμφερόντων  ή  επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  έέχέι, εν  γνώσει
του,  αθέτηέ σέι  τις  υποχρεώσεις  του
στοϋς  τομέιές  τοϋ  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  έέχέι  λαέ βέι  μέέτρα
ποϋ να αποδέικνϋέ οϋν την αξιοπιστιέα τοϋ παραέ  την
ϋέ παρξη  αϋτοϋέ  τοϋ  λοέγοϋ  αποκλέισμοϋέ
(«αϋτοκαέ θαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν  το  έχει  πράξει, πέριγραέ ψτέ  τα  μέέτρα  ποϋ
ληέ φθηκαν: […….............]

Βριέσκέται  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  σέ
οποιαδηέ ποτέ  αποέ  τις  ακοέ λοϋθές
κατασταέ σέιςxxvi :
α) πτώέ χέϋση, ηέ  
β) διαδικασιέα έξϋγιέανσης, ηέ
γ) έιδικηέ  έκκαθαέ ριση, ηέ
δ)  αναγκαστικηέ  διαχέιέριση  αποέ
έκκαθαριστηέ  ηέ  αποέ  το δικαστηέ ριο, ηέ
έ)  έέχέι  ϋπαχθέιέ  σέ  διαδικασιέα
πτώχέϋτικοϋέ  σϋμβιβασμοϋέ , ηέ  
στ)  αναστοληέ  έπιχέιρηματικώέ ν
δραστηριοτηέ τών, ηέ  
ζ)  σέ οποιαδηέ ποτέ  αναέ λογη καταέ σταση
προκϋέ πτοϋσα αποέ  παροέ μοια διαδικασιέα
προβλέποέ μένη  σέ  έθνικέές  διαταέ ξέις
νοέ μοϋ
Εαέ ν ναι:
- Παραθέέστέ λέπτομέρηέ  στοιχέιέα:
-  Διέϋκρινιέστέ  τοϋς  λοέγοϋς  για  τοϋς
οποιέοϋς  ώστοέ σο ο οικονομικοέ ς  φορέέας,
θα  δϋέ ναται  να  έκτέλέέσέι  τη  σϋέ μβαση,
λαμβανοέ μένης  ϋποέ ψη  της  έφαρμοστέέας
έθνικηέ ς  νομοθέσιέας  και  τών  μέέτρών
σχέτικαέ  μέ  τη  σϋνέέχέ  σϋνέέχιση  της
έπιχέιρηματικηέ ς  τοϋ  λέιτοϋργιέας  ϋποέ
αϋτέές αϋτέές τις πέρισταέ σέιςxxvii 

Εαέ ν  η  σχέτικηέ  τέκμηριέώση  διατιέθέται
ηλέκτρονικαέ , αναφέέρέτέ:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Έχέι  διαπραέ ξέι  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας
σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμαxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφέρθοϋέ ν  λέπτομέρέιές
πληροφοριέές:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι,  έέχέι  λαέ βέι  ο οικονομικοέ ς  φορέέας  μέέτρα
αϋτοκαέ θαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν  το  έχει  πράξει, πέριγραέ ψτέ  τα  μέέτρα  ποϋ
ληέ φθηκαν: 
[..........……]

Έχέι  σϋναέ ψέι ο  οικονομικοέ ς  φορέέας
συμφωνίες μέ  αέ λλοϋς  οικονομικοϋέ ς
φορέιές  με  σκοπό  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφέρθοϋέ ν  λέπτομέρέιές
πληροφοριέές:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι,  έέχέι  λαέ βέι  ο οικονομικοέ ς  φορέέας  μέέτρα
αϋτοκαέ θαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν  το  έχει  πράξει, πέριγραέ ψτέ  τα  μέέτρα  ποϋ
ληέ φθηκαν:
[……]

Γνώριέζέι  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  την
ϋέ παρξη  τϋχοέ ν  σύγκρουσης
συμφερόντωνxxix, λοέγώ της σϋμμέτοχηέ ς
τοϋ  στη  διαδικασιέα  αναέ θέσης  της
σϋέ μβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφέρθοϋέ ν  λέπτομέρέιές
πληροφοριέές:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχέι  παραέ σχέι  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  ηέ
έπιχέιέρηση  σϋνδέδέμέένη  μέ  αϋτοέ ν
συμβουλές στην  αναθέέτοϋσα  αρχηέ  ηέ
στον αναθέέτοντα φορέέα  ηέ  έέχέι  μέ αέ λλο
τροέ πο  αναμειχθεί στην προετοιμασία
της  διαδικασιέας  σϋέ ναψης  της
σϋέ μβασηςxxx;
Εάν  ναι,  να  αναφέρθοϋέ ν  λέπτομέρέιές
πληροφοριέές:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
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Έχέι  έπιδέιέξέι  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας
σοβαρηέ  ηέ  έπαναλαμβανοέ μένη
πλημμέέλέιαxxxi καταέ  την  έκτέέλέση
οϋσιώέ δοϋς  απαιέτησης  στο  πλαιέσιο
προηγοϋέ μένης  δημοέ σιας  σϋέ μβασης,
προηγοϋέ μένης σϋέ μβασης μέ αναθέέτοντα
φορέέα  ηέ  προηγοϋέ μένης  σϋέ μβασης
παραχώέ ρησης  ποϋ  έιέχέ  ώς  αποτέέλέσμα
την  προέ ώρη  καταγγέλιέα  της
προηγοϋέ μένης σϋέ μβασης , αποζημιώέ σέις
ηέ  αέ λλές παροέ μοιές κϋρώέ σέις; 
Εάν  ναι,  να  αναφέρθοϋέ ν  λέπτομέρέιές
πληροφοριέές:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι,  έέχέι  λαέ βέι  ο οικονομικοέ ς  φορέέας  μέέτρα
αϋτοκαέ θαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν  το  έχει  πράξει, πέριγραέ ψτέ  τα  μέέτρα  ποϋ
ληέ φθηκαν:
[……]

Μπορέιέ  ο  οικονομικοέ ς  φορέέας  να
έπιβέβαιώέ σέι οέ τι:
α)  δέν  έέχέι  κριθέιέ  έένοχος  σοβαρώέ ν
ψέϋδώέ ν δηλώέ σέών καταέ  την παροχηέ  τών
πληροφοριώέ ν  ποϋ  απαιτοϋέ νται  για  την
έξακριέβώση  της  αποϋσιέας  τών  λοέγών
αποκλέισμοϋέ  ηέ  την  πληέ ρώση  τών
κριτηριέών έπιλογηέ ς,
β)  δέν  έέχέι  αποκρϋέ ψέι  τις  πληροφοριέές
αϋτέές,
γ)  ηέ ταν  σέ  θέέση  να  ϋποβαέ λλέι  χώριές
καθϋστέέρηση  τα  δικαιολογητικαέ  ποϋ
απαιτοϋέ νται αποέ  την αναθέέτοϋσα αρχηέ /
αναθέέτοντα φορέέα 
δ) δέν έέχέι  έπιχέιρηέ σέι  να έπηρέαέ σέι μέ
αθέέμιτο  τροέ πο  τη  διαδικασιέα  ληέ ψης
αποφαέ σέών  της  αναθέέτοϋσας  αρχηέ ς  ηέ
τοϋ  αναθέέτοντα  φορέέα,  να  αποκτηέ σέι
έμπιστέϋτικέές  πληροφοριέές  ποϋ
ένδέέχέται  να  τοϋ  αποφέέροϋν  αθέέμιτο
πλέονέέκτημα στη διαδικασιέα αναέ θέσης ηέ
να  παραέ σχέι  έξ  αμέλέιέας
παραπλανητικέές  πληροφοριέές  ποϋ
ένδέέχέται  να έπηρέαέ σοϋν οϋσιώδώέ ς  τις
αποφαέ σέις  ποϋ  αφοροϋέ ν  τον
αποκλέισμοέ , την έπιλογηέ  ηέ  την αναέ θέση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον  αφοραέ  τα  κριτηέ ρια  έπιλογηέ ς  (ένοέ τητα   ηέ  ένοέ τητές  Α  έέώς  Δ  τοϋ  παροέ ντος
μέέροϋς), ο οικονομικοέ ς φορέέας δηλώέ νέι οέ τι: 
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

Πληροιέ  οέ λα  τα  απαιτοϋέ μένα  κριτηέ ρια
έπιλογηέ ς;

[] 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
ποϋ  τηροϋέ νται  στην  Ελλαέ δα  ηέ  στο
κραέ τος μέέλος έγκαταέ στασηέ ςxxxii; τοϋ:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρέιαέ ζέται έιδικηέ  έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός  φορέας  μέλος
σϋγκέκριμέένοϋ  οργανισμοϋέ  για  να  έέχέι
τη δϋνατοέ τητα να παραέ σχέι τις σχέτικέές
ϋπηρέσιέές στη χώέ ρα έγκαταέ στασηέ ς τοϋ

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εαέ ν  ναι,  διέϋκρινιέστέ  για  ποια  προέ κέιται  και
δηλώέ στέ αν τη διαθέέτέι ο οικονομικοέ ς φορέέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Μέρος  V:  Περιορισμός  του  αριθμού  των  πληρούντων  τα  κριτήρια  επιλογής
υποψηφίων

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  η
αναθέτουσα αρχή  ή  ο  αναθέτων φορέας έχει  προσδιορίσει  αντικειμενικά  και
χωρίς  διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται  να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν  να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο.  Οι πληροφορίες αυτές,  οι  οποίες
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει
περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα  αντικέιμένικαέ  και  χώριές
διακριέσέις  κριτηέ ρια  ηέ  κανοέ νές  ποϋ
προέ κέιται  να  έφαρμοστοϋέ ν  για  τον
πέριορισμοέ  τοϋ αριθμοϋέ  τών ϋποψηφιέών
μέ τον ακοέ λοϋθο τροέ πο:
Εφοέ σον  ζητοϋέ νται  ορισμέένα
πιστοποιητικαέ  ηέ  λοιπέές  μορφέές
αποδέικτικώέ ν έγγραέ φών, αναφέέρέτέ για
καθένα  από  αυτά αν  ο  οικονομικοέ ς
φορέέας  διαθέέτέι  τα  απαιτοϋέ μένα
έέγγραφα:
Εάν  ορισμένα  από  τα  εν  λόγω
πιστοποιητικά  ή  λοιπές  μορφές
αποδεικτικών  στοιχείων  διατίθενται
ηλεκτρονικάxxxiii,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxxxiv

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]xxxv
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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 αναφέρονταιxxxvi, 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 δωρεάνxxxvii.
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
«............................................................................................................................» με  αριθμό  διακήρυξης
...../..-..-2018 και κωδικό Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: ...................... 
Ημερομηνία …../…../…., τόπος  ……………………

Υπογραφή

                                                     
Ο Δηέ μαρχος

    Παπαδοέ ποϋλος  Θέοέ δώρος
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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.
xxxiiiΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xxxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxxvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxvii 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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