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Προμήθεια  Ανταλλακτικών  για  τη
συντήρηση  και  επισκευή  των
οχημάτων,  μηχανημάτων  έργου  και
αγροτικών  μηχανημάτων  του  Δήμου
Θέρμης για τα έτη 2020,2021,2022

Αριθμός Διακήρυξης :   17565/29.05.2020

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): …… (για Ομάδα 1) 
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): …… (για Ομάδα 2) 
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): ….. (για Ομάδα 3) 
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): …… (για Ομάδα 4)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): …… (για Ομάδα 5)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): …… (για Ομάδα 6) 

Eνδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.364.626,96 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)  των άρθρων 203 και  206  του ν.  4555/2018  (ΦΕΚ Α'  133)  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ –
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», για τον διατάκτη στους ΟΤΑ Α' βαθμού, με την
οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) του ν.  4412/2016 (ΦΕΚ Α'  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
γ)  της  παρ.  1θ  του  άρθρου  72  του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  Α'  87)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις
οποίες η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη.
δ) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  -  Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»
ε) του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.
στ) Της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012,  4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την
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καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".
ζ) του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  -  Αντικατάσταση  του  έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) -  Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
η) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
θ) του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
2. Τις διατάξεις:
α) της αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
β)  της  αριθ.  57654/2017  (ΦΕΚ Β'  1781/23.5.2017)  απόφασης του Υπουργού Οικονομίας  και
Ανάπτυξης  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης».
γ)  της  αριθ.  3373/390/20.3.1975  (ΦΕΚ  Β'349)  υπουργικής  απόφασης  «Περί  καθορισμού
διαδικασίας  επισκευής,  συντηρήσεως,  αγοράς  ανταλλακτικών και  προμηθείας  καυσίμων και
λιπαντικών  κλπ.  των  αυτοκινήτων  οχημάτων  του  Δημοσίου,  των  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ών το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» και της αριθ.
4993/745/24.4.1975  υπουργικής  απόφασης  «Τροποποίησις  υπ'αριθ.  3373/390/20-3-75
ημετέρας αποφάσεως».
3. Την Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με αριθ. 23/α.π.949/13.2.2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ
Κ3Ε) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».
4. Την αριθ.  571/2019 (ΑΔΑ: ΨΥΞ0ΩΡΣ-ΨΟΨ)  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την
συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών -  παροχής γενικών υπηρεσιών
και  αξιολόγησης  αποτελεσμάτων  διαγωνισμών  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  -
παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 για το έτος 2020, όπως ισχύει.
5. Την 22/28-04-2020 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης με τίτλο
«Προμήθεια  Ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων,  μηχανημάτων
έργου  και  αγροτικών  μηχανημάτων  του  Δήμου  Θέρμης  για  τα  έτη  2020-2021-2022»,
προϋπολογισμού  1.364.626,96  €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%,  η  οποία  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
6. Το αρ.  πρωτ ΔΥ/26-03-2020  τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
ανακύκλωσης  για  την  έκδοση  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης  για  την  εκτέλεση  της
προμήθειας  «Προμήθεια  Ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και  επισκευή  των  οχημάτων,
μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου Θέρμης για τα έτη 2020-2021-
2022»,  το  οποίο  καταχωρήθηκε  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ  ως  πρωτογενές  αίτημα  με  αριθ.
20REQ006637020 2020-04-30.
7. Την  αριθ.  1484/15946/312/18.05.2020  (ΑΔΑ:Ψ0Χ9ΩΡΣ-ΝΗΛ)  απόφαση  ανάληψης

υποχρέωσης   Aντιδημάρχου για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  τη  διάθεση  πίστωσης
συνολικού ύψους πεντακόσια Ευρώ (500€) για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ 10.6671.001, 20.6671.001, 30.6671.001,
35.6671.001, 30.6672.001,35.6672.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, του Οικονομικού
έτους 2020.  Το ποσό των 682.063,48€ θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2021,το ποσό των
682.063,48 € θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2022.
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8. Την  καταχώρηση  της  ανωτέρω  ΑΑΥ  ως  Εγκεκριμένο  αίτημα  στο  ΚΗΜΔΗΣ  με  αριθ.
20REQ006723500 2020 -05- 19 

9. Το  ότι  η  δημοπρατούμενη  προμήθεια  φέρει  κωδικό  CPV:  34913000-0  (=Διάφορα
ανταλλακτικά), και CPV: 34350000-5 (Ελαστικά Οχημάτων) σύμφωνα με το «Κοινό λεξιλόγιο
για τις δημόσιες συμβάσεις CPV» (Κανονισμός αριθ. 2195/2002 ΕΚ).

10.Την αριθ. 170/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
22/2020   μελέτη  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης,  συνολικού  ενδεικτικού
προϋπολογισμού 1.364.626,96 € και  εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης για την εκτέλεση της
προμήθειας, με την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την  «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την
συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων
του  Δήμου  Θέρμης  για  τα  έτη  2020-2021-2022»,  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού
1.364.626,96 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  τιμής(  χαμηλότερη  τιμή)  για  τη
συνολική εκτιμώμενη αξία της κάθε Ομάδας (βλ.  ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. πρωτ.
22/2020 μελέτης).

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν προσφορά  είτε  για  το  σύνολο  της
προμήθειας δηλαδή και για τις έξι (6) ομάδες είτε για το σύνολο των ειδών της μίας (1)
ομάδας ή και περισσοτέρων ομάδων. 
Σε  κάθε  περίπτωση  επί  ποινή  αποκλεισμού η  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει
υποχρεωτικά όλα τα ανταλλακτικά που φέρει το κάθε όχημα της κάθε ομάδας και για όλα
τα  οχήματα  όπως  αυτά  περιγράφονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I ανά  ομάδα  στην  παρούσα
μελέτη. 
Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ομάδας ή των ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές.
Αναλυτικά οι περιγραφές των ειδών καθώς και οι ποσότητες αυτών αναφέρονται στην 22/2020
Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1: Ορισμοί - Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό.
Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού.
Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση.
Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού.
Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών.
Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 7: Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών.
Άρθρο 8: Γλώσσα.
Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – 
                              Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 
Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής.
Άρθρο 12: Περιεχόμενο προσφορών.
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών.
Άρθρο 14: Εγγυήσεις.

[3]



ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩΡΣ-Η9Δ



Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών.
Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.
Άρθρο 17: Τρόπος αξιολόγησης προσφορών - Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.
Άρθρο 18: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.
Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προσωρινού αναδόχου).
Άρθρο 21: Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης.
Άρθρο 22 : Ματαίωση διαδικασίας.
Άρθρο 23: Έννομη προστασία.
Άρθρο 24: Εκτέλεση σύμβασης: Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία - Όροι 
                              εκτέλεσης της σύμβασης - Τροποποίηση - Δικαίωμα μονομερούς λύσης -  
                              Ολοκλήρωση σύμβασης.
Άρθρο 25: Παράδοση - παραλαβή των ειδών - Υποχρεώσεις αναδόχου.
Άρθρο 26: Τρόπος πληρωμής.
Άρθρο 27: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου.
Άρθρο 28: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης - 
                              Δικαστική επίλυση διαφορών.
Άρθρο 29: Υπεργολαβία.
Άρθρο 30: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις.
Παράρτημα Ι:      Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
 
Άρθρο 1: Ορισμοί - Υπηρεσία που συντονίζει το διαγωνισμό.

1.1 Για τις  ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης,  οι  παρακάτω
όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:

 Αναθέτουσα Αρχή  : ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ.
 Εθνικό  Ηλεκτρονικό  Σύστημα  Δημοσίων  Συμβάσεων  ΕΣΗΔΗΣ   (ή  Σύστημα):

Ολοκληρωμένο  πληροφοριακό  σύστημα,  το  οποίο  περιλαμβάνει  όλα  τα  αναγκαία
στοιχεία για τη διενέργεια της παρούσας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης
αναδόχου εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης προμήθειας.

 Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ  : Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου
Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  στον  οποίο  λειτουργεί  το  ΕΣΗΔΗΣ  με  την
ονομασία  στο  διαδίκτυο  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ»  και  με  ηλεκτρονική  διεύθυνση
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .

 Ενδιαφερόμενος  ή  Οικονομικός  φορέας  :  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  ένωση
αυτών που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών, προμήθεια προϊόντων ή παροχή
υπηρεσιών.

 Χρήστες  :  Οι  οικονομικοί  φορείς  και  οι  υπάλληλοι  και  λειτουργοί  της  Αναθέτουσας
Αρχής, που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

 Διαγωνιζόμενος ή προσφέρων  : ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.
 Έγγραφα της σύμβασης  : Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα, που

μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
 Ανάδοχος ή προμηθευτής  : ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί με δημόσια

σύμβαση η παρούσα προμήθεια.
 Επιτροπή  Διαγωνισμού  ή  Επιτροπή  ή  ΕΔ  :  η  Επιτροπή  διενέργειας  του  παρόντος

διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  προσφορών  (γνωμοδοτικό  όργανο),  η  οποία
συγκροτείται  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Θέρμης,
εφαρμοζόμενων  των  διατάξεων  περί  δημοσίων  συμβάσεων  και  αποτελείται  από
πιστοποιημένους χρήστες του Συστήματος.
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 Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  : η Αρχή που συστάθηκε με το άρθρο
347 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προβλεπόμενων στον νόμο προδικαστικών
προσφυγών για διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων
του νόμου αυτού με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (Ταχ. Δ/νση:
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233, e-mail:   aepp  @  aepp  -  procurement  .  gr  ,  
http  ://  www  .  aepp  -  procurement  .  gr  ).

 Υπεύθυνη Δήλωση:   πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.
 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ):   πρόκειται  για ενημερωμένη Υπεύθυνη

Δήλωση του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
 Ψηφιακή υπογραφή:   πρόκειται για την εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή

ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθ. 56902/215/2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017).

1.2     Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό  : 
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ  - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 
Οδός: 2ο χλμ Θέρμης -Τριαδίου.
Τ.Κ.: 57001
Τηλ.:2310.478018
Φαξ:2313300719
Email: s.mantalis@thermi.gov.gr
Αρμόδιος: Μανταλής Σταύρος
  
1.3  Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Δήμος Θέρμης.
ΑΦΜ: 997612550
Δ.Ο.Υ.: Ζ’ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πλατεία Δημοκρατίας 1.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2313.300700
ΦΑΞ: 2313.300719
Email: info@thermi.gov.gr

Η αναθέτουσα αρχή είναι Δήμος, ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ) και η κύρια
δραστηριότητα είναι «γενικές δημόσιες υπηρεσίες».

1.4. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης.

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α)  Τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  εφόσον
επιλεγούν,  τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητας τους.
β)  Δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
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γ)  Λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν   την  εμπιστευτικότητα  των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού  .  

2.1 Ο  διαγωνισμός  αφορά  την  «Προμήθεια  Ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  και
επισκευή  των  οχημάτων,  μηχανημάτων  έργου  και  αγροτικών  μηχανημάτων  του  Δήμου
Θέρμης για τα έτη 2020-2021-2022», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  1.364.626,96 €
σύμφωνα με την 22/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

2.2 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες  :
Ομάδα  1  :  Ανταλλακτικά  για  οχήματα  με  υπερκατασκευές  α.  Φορτηγά  (Απορ/ρα,  φορτηγά,  
Καδοπλυντήρια,  καλαθοφόρα, λεωφορεία, σάρωθρα με υπερκατασκευή επί πλαισίου, κ.λ.π.)
και β. Ημιφορτηγά με υπερκατασκευές  (καρότσα ή υπερκατασκευή κ.λ.π.) 
Ομάδα 2  : Ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα,  
Ομάδα 3  :  Ανταλλακτικά και κυρίως αναλώσιμα για όλα τα οχήματα των ομάδων 1,2,4,5 της  
μελέτης
Ομάδα 4:   Ανταλλακτικά για μηχανήματα έργου,  
Ομάδα 5  : Ανταλλακτικά για   μηχανήματα πρασίνου (δενδροκομικά, τρακτέρ),
Ομάδα 6  : Ελαστικά και Ανταλλακτικά ελαστικών(μανσόν)   για όλα τα οχήματα του Δήμου  

όπως  αναλύονται  στην  22/2020 Μελέτη  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης
(αριθμός πλαισίου: σύμφωνα με τον πίνακα ενδεικτικών οχημάτων του Παραρτήματος  I του
Δήμου).

Υποβάλλονται  προσφορές   είτε  για  το  σύνολο  της  προμήθειας  δηλαδή και  για  τις  έξι  (6)
ομάδες είτε για το σύνολο των ειδών της μίας (1) ομάδας ή και περισσοτέρων ομάδων. 
Σε  κάθε  περίπτωση  επί  ποινή  αποκλεισμού η  προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει
υποχρεωτικά όλα τα ανταλλακτικά που φέρει το κάθε όχημα της κάθε ομάδας και για όλα
τα  οχήματα  όπως  αυτά  περιγράφονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I ανά  ομάδα  στην  παρούσα
μελέτη. 
Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ομάδας ή των ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία του Άρθρου 27 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση.
Η  δαπάνη  για  την  συγκεκριμένη  προμήθεια  έχει  προϋπολογισθεί  ενδεικτικά  στο  ποσό  των
1.100.505,61€ συν Φ.Π.Α 24% 264.121,35€, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 1.364.626,96€, θα
χρηματοδοτηθεί  από  δημοτικούς  πόρους  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  10.6671.001,  20.6671.001,
30.6671.001, 35.6671.001, με τίτλο « Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων» ,
τον ΚΑ 30.6672.001 « διάφορα ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» και τον ΚΑ 35.6672.001  
 « διάφορα ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων κήπων» . Ειδικότερα, η δαπάνη της προμήθειας
θα  βαρύνει  α)  τον  προϋπολογισμό  οικ.  έτους  2020  με  το  ποσό  των  500,00€,  β)  τον
προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 με το ποσό των 682.063,48€,  γ) τον προϋπολογισμό οικ. έτους
2022  με  το  ποσό  των  682.063,48€  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στην  Παράγραφο  2  της
22/2020 Μελέτης του διαγωνισμού. Θα υπάρξει δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής και του
Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα ψηφιστούν σχετικά ποσά στους προϋπολογισμούς του 2021 και
2022.
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Η καθαρή αξία κάθε ομάδας έχει ως εξής:
Ομάδα 1: 799.519,00€
Ομάδα 2:   20.175,00€ 
Ομάδα 3:   14.179,00€ 
Ομάδα 4:   20.401,00€
Ομάδα 5:     4.262,61€ 
Ομάδα 6: 241.969,00€ 

Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού. 

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr   του Συστήματος,   με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
στις      08-07-2020 και ώρα 15:00:00 μ.μ.       

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
Ε.Ε.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29-05 -2020 Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

03-06-2020 04-  06 - 2020 και
ώρα 08:00:00

π.μ.

08-07-2020 και
ώρα 15:00:00

μ.μ.

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

Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών

Συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις,  σχετικές  με  τα  έγγραφα  της  σύμβασης
μπορούν να ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  δηλαδή  συγκεκριμένα  μέχρι τις  28-06-
2020. Οι  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  παρέχονται  μέχρι  έξι  (6)  ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την  02-07-2020, εφόσον τα
σχετικά  αιτήματα  έχουν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  σύμφωνα  με  τα  προαναφερόμενα.
Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων
που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα
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αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου  .pdf,  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων,  το  οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι
ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με
άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης.

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  κατά  σειρά  ισχύος  τους (σε  περίπτωση  ασυμφωνίας
μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:

1. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού, μαζί με το ΕΕΕΣ.
2. Η  22/2020  Μελέτη  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  με  το

παράρτημα 1-  Ενδεικτικό Πίνακα Οχημάτων και υπερκατασκευών.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.
4. Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Άρθρο 7: Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, όπως
ισχύει  και  ιδίως  στα  άρθρα  36  και  37,  και  στην  αριθ.  ΥΑ  56902/215/2017  (ΦΕΚ  Β'
1924/2.6.2017).

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016, στον ν. 4155/2013, όπως ισχύει
και στο άρθρο 9 της αριθ. ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017).

Άρθρο 8: Γλώσσα.

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  έχουν  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  όλα  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία συντάσσονται  στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
05.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση
οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με
τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο  επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
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έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 36 του
Κώδικα  περί  Δικηγόρων.  Ειδικά  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από
επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α'188).  Επιτρέπεται  αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου
και  δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή  επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης
φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο  επικυρωμένο  έγγραφο  από  το  αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να
έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τυχόν  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  μπορούν  να  υποβάλλονται  στην  αγγλική  γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

9.1 Δεκτοί στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό γίνονται  :

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν.
4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν
λόγω προμήθειας.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους  της  ένωσης  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους),
εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Στις περιπτώσεις
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της  αναθέτουσας  αρχής  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον.  Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της
σύμβασης  στην  ένωση,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της
σύμβασης.
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Οι  ενώσεις  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να
υποβάλουν προσφορά.

Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε
διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

9.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό:  

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )   ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής,  όπως αυτή
προβλέπεται στην αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Οι οικονομικοί  φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους
παρέχοντας  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του
Συστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως:

9.2.1 Όσοι  από  τους  ανωτέρω  οικονομικούς  φορείς  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης
και χρήσης του Συστήματος.

9.2.2 Οι  οικονομικοί  φορείς  των κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  οι  οποίοι  δεν
διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (Α.Φ.Μ)  δύναται  να  αιτούνται  την
εγγραφή τους:

α)  είτε  συμπληρώνοντας  τον  αντίστοιχο  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT !dentification
Number), ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα.  β)  είτε  βάσει  της  συμμόρφωσης  με  το  σύστημα  Secur
eidenTityacrOssboRderslinKed (STORK).

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης
και χρήσης του Συστήματος.

9.2.3 Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται
την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής
Στήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική.
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- είτε  ένορκη βεβαίωση  ή  πιστοποιητικό  σε  μορφή ηλεκτρονικού  αρχείου
Portable Document Format (PDF)

με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος  εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  στα
οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του  Συστήματος  ή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου.  Εφόσον  ο  υποψήφιος  χρήστης
ταυτοποιηθεί,  η  αρμόδια  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Τεχνικής  Στήριξης  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,
αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης
του συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη.

Άρθρο  10:  Λόγοι  αποκλεισμού  από  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  –
Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

10.1 Η  αναθέτουσα  αρχή  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  από  τη  συμμετοχή  σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύει,  με την επαλήθευση που προβλέπεται
στα άρθρα 79 έως 80 του ν. 4412/2016 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο
τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

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

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

γ)  απάτη,  κατά την έννοια  του άρθρου 1 της σύμβασης  σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309  της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α'
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215), όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

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

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

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

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού  φορέα,  μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών πριν  από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για παραβάσεις  της
εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση
2063/Δ1632/2011  (Β'  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (βλ.
ΕΕΕΣ «Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου»).

10.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)  εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  αθέτηση  των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

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

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

δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

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

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

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.
4412/2016,
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η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

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

ι)  Έχει  αποδεδειγμένα φανεί  ασυνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων
τόσο έναντι του Δήμου Θέρμης όσο και έναντι των άλλων φορέων του Δημόσιου τομέα.

10.4 Για  τους  λόγους  αποκλεισμού  ενός  οικονομικού  φορέα  από  τη  συμμετοχή  σε
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης που προβλέπονται  στην παρούσα διακήρυξη,
εφαρμόζονται  κατά  τα  λοιπά  οι  διατάξεις  των  παρ.  6,  7,  8  και  9  του  άρθρου  73  του  ν.
4412/2016, όπως ισχύει.

10.5 Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

10.6 Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)

Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής.

11.1 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται
στο παρόν άρθρο ώστε να διασφαλίζεται  ότι  διαθέτουν τις  εκ του νόμου απαιτούμενες
προϋποθέσεις.

11.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς
όσον  αφορά την  καταλληλότητα  για  την άσκηση της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  ,  
είναι  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα που
τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται  στο  Παράρτημα  αυτό.  Για  την  απόδειξη  της  προαναφερόμενης  απαίτησης
καταλληλότητας  απαιτείται  πιστοποιητικό  /  βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού
μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους.

11.3 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς  
όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  , είναι:  

Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς είναι για
το τελευταίο έτος για το οποίο έχουν υποβληθεί φορολογικά στοιχεία (δηλαδή από 01/01
έως 31/12 για το έτος 2018), να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α)  τουλάχιστον
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ίσο  με  το  70%  (εβδομήντα  τοις  εκατό)  του  προϋπολογισμού  (χωρίς  Φ.Π.Α)  της  υπό
ανάθεσης ομάδας. 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με
την  κατάθεση  αντιγράφων  ισολογισμών  του  έτους  2018  (για  όσους  έχουν  υποχρέωση
δημοσίευσης  ισολογισμού)  ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1,  Ε3, Ε5  ή Ν)  της  επιχείρησης,
ανάλογα με το είδος αυτής. 

Όσον αφορά το κριτήριο σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που
προβλέπεται  στο  παρόν  άρθρο,  ένας  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  στηρίζεται  στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις οικονομικές και χρηματοοικονομικές
ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας και ο φορέας στον οποίο στηρίζεται
για το κριτήριο οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  (όχι  για την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα) θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει,  σύμφωνα με τα άρθρα 79 και  80 του ν.  4412/2016,  αν οι
φορείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να  στηριχθεί  ο  οικονομικός  φορέας,
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα
με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016. 

Υπό  τους  ιδίους  όρους,  μία  ένωση  οικονομικών  φορέων  μπορεί  να  στηρίζεται  στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

11.4 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς  
όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  , είναι  :

11.4.1 Λόγω  του  ότι  τα  οχήματα  του  Δήμου  εκτελούν  κοινωφελή εργασία  που  κυρίως
αφορά  την  καθαριότητα  και  επειδή  ο  στόλος  των  οχημάτων  στην  συντριπτική  τους
πλειοψηφία  δεν  είναι  καινούρια  οχήματα χρειάζονται  άμεση  επισκευή  σε  περίπτωση
βλαβών. 

Επομένως θα πρέπει οι όποιοι ανάδοχοι να ανταποκρίνονται άμεσα σε μικρούς χρόνους και
σε ποιότητα στην προμήθεια των ανταλλακτικών διότι  αν δεν συμβεί  αυτό ο Δήμος θα
ταλαιπωρηθεί  αφάνταστα  και  με  βεβαιότητα  θα  προκύψουν σοβαρά  προβλήματα  στην
αποκομιδή των απορριμμάτων κλπ. 
Για αυτό θα πρέπει  με ποινή αποκλεισμού ο οικονομικός  φορέας που συμμετέχει  στον
διαγωνισμό να έχει ο ίδιος  παραδόσεις πωλήσεων ομοίων ειδών (ανταλλακτικά οχημάτων,
μηχανημάτων  έργου,  αγροτικών  μηχανημάτων)  για  το  έτος  2018  (παραδόσεις  από  την
01/01/2018 έως την 31/12/2018)  συνολικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α)  τουλάχιστον ίσης με το
65% (εξήντα πέντε  τοις  εκατό)  του προϋπολογισμού  (χωρίς  Φ.Π.Α)  της  ομάδας  για  την
οποία υποβάλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος. 
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Για  την  απόδειξη  του  παραπάνω  κριτηρίου  ο  διαγωνιζόμενος  πρέπει  να  καταθέσει
κατάλογο παραδόσεων πωλήσεων ομοίων ειδών με την παρούσα μελέτη (συνολικά για
ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων) για το έτος
2018 με αναφορά του αριθμού του παραστατικού, του αντίστοιχου ποσού, την ημερομηνία
και τον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη. 
Δεν  γίνονται  δεκτές  πωλήσεις  που  αναφέρονται  σε  είδη  ανόμοια  με  αυτά  που
περιλαμβάνει  η παρούσα μελέτη (π.χ.  ανταλλακτικά εργαλείων χειρός,  ελαστικά (για τις
ομάδες 1-5) λιπαντικά κλπ.). 
Για την Ομάδα 6 (ελαστικά και μανσόν) οι πωλήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά
ελαστικά. 
Δεν  λαμβάνονται  υπόψη  και  απορρίπτονται  συμβάσεις  για  Υπηρεσίες  Συντήρησης  –
Επισκευής  Οχημάτων  και  Μηχανημάτων  καθώς  και  μικτές  συμβάσεις  Συντήρησης  –
Επισκευής Οχημάτων  –  Μηχανημάτων και Ανταλλακτικών.
Εάν  ο  παραλήπτης  είναι  ιδιωτικός  φορέας  θα  προσκομιστεί  βεβαίωση  του  φορέα  και
επίσημα παραστατικά (πχ αντίγραφα τιμολογίων κλπ). 

Εάν ο παραλήπτης είναι δημόσιος φορέα, θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίγραφα των
συναφθεισών  συμβάσεων,  κατάσταση  με  αριθμό  τιμολογίου,  ποσό,  ημερομηνία,
παραλήπτη και βεβαιώσεις  καλής εκτέλεσης αυτών που θα αναφέρουν και το συνολικό
ποσό των παραδόσεων (χωρίς Φ.Π.Α) για το έτος 2018.

11.4.2 Να διαθέτουν για τα εφάμιλλα ανταλλακτικά πιστοποιητικά   ISO   9001 ή ισοδύναμα  
(διανομής  ή παραγωγής  ή  σχεδιασμού  ή  κλπ) που  να  είναι  σε  ισχύ.  Για  τα  ελαστικά
πιστοποιητικά ISO 9001 ή ISO 16949 σε ισχύ.

11.4.3 Για τα εφάμιλλα ανταλλακτικά, να διαθέτουν  πιστοποιητικά εφάμιλλων σύμφωνα
με τις 1400/2002 και 461/2010 Οδηγίες της Ε.Ε.

11.5 Όσον  αφορά  το  κριτήριο  σχετικά  με  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική
επάρκεια που προβλέπεται στην παρ. 11.3 του παρόντος άρθρου, ένας οικονομικός φορέας
μπορεί  να  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών του με αυτούς. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του ν.
4412/2016,  αν  οι  φορείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  για  οικονομική  και
χρηματοοικονομική επάρκεια προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα
73 και 74 του ν. 4412/2016. Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί
να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

11.6  Ο Δήμος Θέρμης ενδιαφέρεται  να διασφαλίσει  πρωτίστως την ποιότητα και  τις
τιμές των ανταλλακτικών. 

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα ζητούνται με ποινή αποκλεισμού  ανταλλακτικά γνήσια των
εργοστασίων  κατασκευής  των  οχημάτων  ή  εφάμιλλα  σύμφωνα  με  την  1400/2002  και
461/2010  οδηγία της Ε.Ε, τα οποία θα αποδεικνύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Για το κάθε ανταλλακτικό που φέρει το όχημα (εκτός αναλωσίμων που δεν διαθέτουν PART
NUMBER) για όλα τα οχήματα της κάθε ομάδας όπως περιγράφονται στους ενδεικτικούς
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πίνακες οχημάτων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, απαιτούνται  να υποβληθούν με την
τεχνική προσφορά, σε πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα της κάθε ομάδας. 

α)  όταν  προσφέρονται  γνήσια  ανταλλακτικά  το  εργοστάσιο  κατασκευής,  η  χώρα  του
εργοστασίου κατασκευής και το PARTNUMBER του γνησίου ανταλλακτικού και 

β) όταν προσφέρονται εφάμιλλα  ανταλλακτικά το εργοστάσιο κατασκευής του εφάμιλλου
ανταλλακτικού,  η  χώρα  του  εργοστασίου  κατασκευής,   το  PARTNUMBER του  γνήσιου
ανταλλακτικού και το PARTNUMBER του αντίστοιχου εφάμιλλου.

Επίσης προκειμένου ο Δήμος να είναι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή
τροφοδότηση του Δήμου με ανταλλακτικά-ελαστικά καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης
από τους υποψήφιους αναδόχους απαιτείται: 

υπεύθυνη δήλωση είτε του κατασκευαστή του οχήματος  είτε  του αντιπροσώπου του στη
χώρα μας, είτε του αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των ανταλλακτικών είτε
του εισαγωγέα των αντίστοιχων ανταλλακτικών στη χώρα μας,  η οποία θα αναφέρει ότι τα
προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται και ότι αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόμενο με τα απαραίτητα
ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις
του, απέναντι στο Δήμο.

Για  τα  εφάμιλλα  ανταλλακτικά  απαιτούνται  πιστοποιητικά  εφάμιλλων  σύμφωνα  με  τις
1400/2002 και 461/2010 Οδηγίες της Ε.Ε. και πιστοποιητικά ISO 9001 ή ισοδύναμα σε ισχύ
(διανομής ή παραγωγής ή σχεδιασμού ή κ.λ.π.).  
Έτσι ο Δήμος θα είναι βέβαιος ότι η ποιότητα και η καταλληλότητα  με  την παραπάνω
περιγραφή διασφαλίζονται απόλυτα. 

Με  τον  συγκεκριμένο  τρόπο  ο  Δήμος  διασφαλίζει  τα  ανταλλακτικά  που  χρειάζεται  σε
άριστη ποιότητα και λογικές τιμές, αφού οι τιμές του προϋπολογισμού στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι πολύ κατώτερες των τιμών των γνησίων ανταλλακτικών.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποδέχεται με  Υπεύθυνη Δήλωση του η οποία θα
επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα προσφερόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα
φέρουν την  σήμανση    CE   εκτός από αυτά που εξαιρούνται σύμφωνα με τον Νόμο ή την
Οδηγία της Ε.Ε.. 

11.7 Τα προς προμήθεια είδη αφορούν το σύνολο των ανταλλακτικών ή ελαστικών για το
σύνολο  των  οχημάτων  του  Δήμου  που  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να
απαιτηθούν προκειμένου να είναι εφικτή η συντήρηση ή η επισκευή των οχημάτων είτε
αυτά περιγράφονται στην παρούσα μελέτη είτε όχι. 

Η συνολική αξία της σύμβασης ως προς το μέγιστο όριο της δεν μπορεί κατά την εκτέλεση
της σύμβασης να ξεπεραστεί. 

 Οι ποσότητες των περιγραφόμενων ειδών της μελέτης, κατά την εκτέλεση της προμήθειας
μπορεί να μεταβάλλονται ανά ομάδα ακόμη και με είδη που είναι εκτός περιγραφών του
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προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς να αυξάνεται το ποσό της αξίας της σύμβασης που θα
συναφθεί με τον ανάδοχο.

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προσφέρει  ανταλλακτικά  για  όσα  οχήματα  και
μηχανήματα  έργου  και  αγροτικά  μηχανήματα  προστεθούν  με  οποιοδήποτε  τρόπο  στο
στόλο των οχημάτων του Δήμου.

11.8 Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για τις ομάδες 1-5 θα πρέπει να
συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Για  την  απόδειξη  της  ανωτέρω  συμμόρφωσης  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  τα  ακόλουθα
πιστοποιητικά  διασφάλισης  ποιότητας  σε  ισχύ  με  πεδίο  αναφοράς  την  εμπορία
ανταλλακτικών οχημάτων [αφορά τις  ομάδες 1-5] και  ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου
(δεν  αφορά  τις  Ομάδες  2  και  6)  ώστε  να  καλύπτουν  όλες  τις  κατηγορίες  των
αυτοκινούμενων που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό (οχήματα και μηχανήματα έργου):
α) EN ISO 9001 ή ισοδύναμο. 
β) Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001 ή ισοδύναμο. 
γ) Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001
ή ισοδύναμο.

Για την Ομάδα 6 (ελαστικά) οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά  ISO
9001 και  ISO 14001 σε ισχύ. 
 

Άρθρο 12: Περιεχόμενο προσφορών.

Οι  ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν  την  προσφορά  τους  στο  σύστημα  του  ΕΣΗΔΗΣ  στον
αντίστοιχο διαγωνισμό του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ που έχει δημιουργηθεί.

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(Α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
και (Β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

(Α)  (Υπο)φάκελος  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»  που  περιέχει  τα
δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο.

(Β)  (Υπο)φάκελος  «Οικονομικής  Προσφοράς».  Το  περιεχόμενο  του  (υπο)φακέλου
προσδιορίζεται στο παρόν άρθρο.

Οι  προσφορές  θα  συνταχθούν  ηλεκτρονικά  ή  και  εντύπως  κατά  το  μέρος  που  τούτο
απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Α.  (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  -  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά».

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»
υποβάλλονται  η  εγγύηση  συμμετοχής,  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),
καθώς και η τεχνική προσφορά.
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Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά,  εγκαίρως  και  προσηκόντως,  επί  ποινή
αποκλεισμού  ,   τα δικαιολογητικά

του  άρθρου  αυτού,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf σύμφωνα  με  τον  ν.  4412/2016,  τον  ν.
4155/2013, όπως ισχύει και την αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Α.1.1.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο 'Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ,   σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης για
τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β)  πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθορισθεί  στο  άρθρο  11  της
παρούσας  διακήρυξης  και  συμμορφώνεται  με  τα  ορισμένα  πρότυπα  διασφάλισης
ποιότητας του εν λόγω άρθρου.

Ένας  οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) πρέπει να συμπληρώσει
ένα ΕΕΕΣ.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή
περισσότερων άλλων οντοτήτων όσον αφορά μόνον την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό
ΕΕΕΣ όπου  παρατίθενται  οι  σχετικές  πληροφορίες  για  κάθε  μία  από  τις  οντότητες  στις
οποίες στηρίζεται.

Τέλος,  όταν  σε  μια  διαδικασία  δημόσιας  σύμβασης  συμμετέχουν  ενώσεις  οικονομικών
φορέων, πρέπει  να  δίδεται,  για  καθέναν  συμμετέχοντα  οικονομικό  φορέα  της  ένωσης,
χωριστό  ΕΕΕΣ, στο  οποίο  παρατίθενται  οι  πληροφορίες  που  απαιτούνται.  Στο  ΕΕΕΣ
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης, εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  σε
μορφή αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και
79Α του ν. 4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως
δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.
Συγκεκριμένα, το ΕΕΕΣ υπογράφεται:

 στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
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 στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),
από τους διαχειριστές,

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, είναι δυνατή η υποβολή του ΕΕΣΣ με
μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  για  το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα,  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως
προκύπτει  από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ενόψει  της  παύσης  λειτουργίας  της  ηλεκτρονικής  υπηρεσίας  της  ΕΕ  για  το  Ευρωπαϊκό
Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  (  EU     ESPD     reference     implementation  )  ,  το  ΕΣΗΔΗΣ
προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία     Promitheus     ESPDint   π  ου αφορά στη σύνταξη και
διαχείριση  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου Σύμβασης  (ΕΕΕΣ  -  ESPD)  καθώς  και  του
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ).  Οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί
φορείς  μπορούν  να  δουν  περισσότερες  λεπτομέρειες,  πληροφορίες  και  οδηγίες  στην
σχετική  ανακοίνωση  και  στο  νέο  σχετικό  μενού  «Promitheus ESPDint -  ηλεκτρονικές
υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ   www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  

Για  την  σύνταξη  ή/και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  eΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί  φορείς
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο  XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την νέα ηλεκτρονική υπηρεσία  Promitheus ESPDint και να παράξουν την
απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml, οι οικονομικοί
φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ' ευθείας στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https  ://  espdint  .  eprocurement  .  gov  .  gr  /  ) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και  αναφέρονται  στην
διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf
προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλουν.

Α.1.2.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης,
για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  επί  της  συνολικής  εκτιμώμενης  αξίας  της
σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ,  αν  η  προσφορά  αφορά  και  τις  έξι  (6)  ομάδες  ή  επί  του
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προϋπολογισμού κάθε ομάδας χωρίς ΦΠΑ όταν η προσφορά αφορά λιγότερες ομάδες. Θα
μπορεί  να κατατεθεί  μία  εγγυητική επιστολή για το σύνολο των ομάδων για τις  οποίες
συμμετέχει ο Οικονομικός φορέας.

Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται στο Δήμο Θέρμης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν στην ένωση.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Προς διευκόλυνση
της Επιτροπής Διαγωνισμού, ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως τα στοιχεία
επικοινωνίας (υποκατάστημα,  τηλέφωνο, φαξ ή  e-mail)  του φορέα που έχει εκδώσει τις
εγγυήσεις. 

Α.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Στον  (υπό)  φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται
ηλεκτρονικά,  επί  ποινή  αποκλεισμού, τα  ακόλουθα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που
τεκμηριώνουν  την  τεχνική  επάρκεια  των  προσφερόντων  για  την  αξιολόγηση  των
προσφορών:

Α.2.1 Τεχνική Προσφορά (του Συστήματος)  ,   η οποία συντάσσεται  συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και
υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Α.2.2  Κατάσταση ή πίνακας (Τεχνική έκθεση  )   στην οποία για το κάθε ανταλλακτικό που
φέρει το όχημα (εκτός αναλωσίμων που δεν διαθέτουν PARTNUMBER) για όλα τα οχήματα
της κάθε ομάδας όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Πίνακας Ενδεικτικών Οχημάτων
της 22/2020 μελέτης για τα οποία απαιτούνται  να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά,
σε πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα της κάθε ομάδας 

α)  όταν  προσφέρονται  γνήσια  ανταλλακτικά  το  εργοστάσιο  κατασκευής,  η  χώρα  του
εργοστασίου κατασκευής και το PART     NUMBER   του γνησίου ανταλλακτικού και 

β) όταν προσφέρονται εφάμιλλα  ανταλλακτικά το εργοστάσιο κατασκευής του εφάμιλλου
ανταλλακτικού,  η  χώρα  του  εργοστασίου  κατασκευής,   το  PART     NUMBER   του  γνήσιου
ανταλλακτικού και το PART     NUMBER   του αντίστοιχου εφάμιλλου.

Α.2.3 Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που
αναδειχθεί  ανάδοχος  ότι  τα  προσφερόμενα  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  θα  φέρουν
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σήμανση CE εκτός από αυτά που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή  με νόμο ή οδηγία
της ΕΕ. 

Α.2.4 Υπεύθυνη δήλωση  ,   είτε του κατασκευαστή του οχήματος είτε του αντιπροσώπου του
στη χώρα μας, είτε του αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των ανταλλακτικών
είτε του εισαγωγέα των αντίστοιχων ανταλλακτικών στη χώρα μας η οποία θα αναφέρει ότι
τα προσφερόμενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για τη χρήση για την οποία
προορίζονται και ότι αναλαμβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόμενο με τα απαραίτητα
ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις
του απέναντι στον Δήμο.

Α.2.5 Υπεύθυνη  Δήλωση του  διαγωνιζόμενου  στην  οποία  θα  αναφέρονται  πωλήσεις-
παραδόσεις  (των  ιδίων  των  οικονομικών  φορέων  που  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό)
ομοίων ειδών (ποσό ανά σύμβαση χωρίς Φ.Π.Α για πωλήσεις – παραδόσεις εντός του έτους
2018)  με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού δηλαδή συμβάσεις  ανταλλακτικών  όταν  η
προσφορά αφορά τις ομάδες 1-5 (Ανταλλακτικά) ή πωλήσεις ελαστικών όταν η προσφορά
αφορά την  Ομάδα 6 (ελαστικά και μανσόν) για το έτος 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018),
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11.4.1 του Άρθρου 11 της Διακήρυξης.

Α.2.6 Έγγραφα και δικαιολογητικά για τους συσσωρευτές (μπαταρίες).

α.  Υπεύθυνη  δήλωση του  διαγωνιζόμενου  ότι  οι  συσσωρευτές  (μπαταρίες)  θα  είναι
κλειστού τύπου σφραγισμένες  με τα υγρά τους ή ανοικτού τύπου με τα υγρά τους για
όλους  τους  τύπους  που  ζητούνται,  εφόσον  υποβάλλει  προσφορά  για  ομάδα  που
περιλαμβάνει μπαταρίες.

β. Πιστοποιητικά ISO 9001 ή ισοδύναμα  σε ισχύ του κατασκευαστή εφόσον υποβάλλουν
προσφορά για ομάδα της μελέτης που περιλαμβάνει μπαταρίες.

γ.  Βεβαίωση  Συστήματος  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσσωρευτών από  την  οποία  να
προκύπτει  ότι  ο  κατασκευαστής  ή  εισαγωγέας  των  συσσωρευτών  έχει  συμβληθεί  με
Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσσωρευτών  και  ότι  οι  προσφερόμενοι  εμπορικοί
τύποι συσσωρευτών αναφέρονται σε Κατάλογο Εμπορικών Σημάτων Συσσωρευτών εφόσον
υποβάλλει προσφορά για ομάδα που περιλαμβάνει μπαταρίες.

δ. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ή εισαγωγέας των
προσφερόμενων συσσωρευτών, απαιτούνται: 

i) Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα ότι  αναλαμβάνει  να προμηθεύσει
στον  διαγωνιζόμενο  το  δημοπρατούμενο  υλικό,  εφόσον  αναδειχθεί  ανάδοχος  της
προμήθειας  

ii) Βεβαίωση  Συστήματος  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσσωρευτών  από  την  οποία  να
προκύπτει  ότι  ο  κατασκευαστής  ή  εισαγωγέας  των  συσσωρευτών  έχει  συμβληθεί  με
Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσσωρευτών  και  ότι  οι  προσφερόμενοι  εμπορικοί
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τύποι  συσσωρευτών  αναφέρονται  σε  Κατάλογο  Εμπορικών  Σημάτων  Συσσωρευτών.  Η
βεβαίωση πρέπει να είναι σε ισχύ την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Α.2.7 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:

α.  Ότι  η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 22/2020 Μελέτης και  της
παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την 22/2020 Μελέτη.

β. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών.

γ. Οι Ομάδες για τις οποίες καταθέτει προσφορά.

δ. Τα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης μισθωτών και εργοδοτών. 

ε. Ο χρόνος εγγύησης των ειδών θα είναι τουλάχιστο ένα έτος.

Α.2.8 Για τα εφάμιλλα ανταλλακτικά: α) Πιστοποιητικά ISO 9001 (διανομής ή παραγωγής ή
σχεδιασμού ή κλπ) ή ισοδύναμα αυτών και β) Πιστοποιητικά εφάμιλλων συμφώνα με τις
1400/2020 και 461/2010 Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα ελαστικά πιστοποιητικά
της κατασκευάστριας εταιρείας ISO 9001 ή ISO 16949 σε ισχύ. 

Α.2.9 Όσοι συμμετέχουν για την Ομάδα 6 (Ελαστικά) θα καταθέσουν α) υπεύθυνη δήλωση
στην οποία θα δηλώνουν i) ότι η κατασκευάστρια εταιρεία των ελαστικών θα έχει την έδρα
της στην Ευρωπαϊκή ένωση, ii) τον τόπο εγκατάστασης του συνεργείου τους, iii) το όχημα ή
τα οχήματα που διαθέτουν ως κινητή μονάδα τοποθέτησης-επισκευής ελαστικών,  iv) ότι
αυτά διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας-ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ΚΤΕΟ σε ισχύ β) άδεια
λειτουργίας συνεργείου ελαστικών και γ) σχετική βεβαίωση συνεργασίας με εγκεκριμένο
Συλλογικό  Σύστημα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  παλαιών  ελαστικών  καθώς  και  βεβαίωση
τελευταίου τριμήνου από την οποία να αποδεικνύεται η παραλαβή επισώτρων ελαστικών. 

Α.2.10  Για  όσους  καταθέσουν  προσφορά  για  οποιαδήποτε  ομάδα  θα  καταθέσουν:
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα αποστείλουν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή
(CD) τον τιμοκατάλογο των ειδών τους για τα ανταλλακτικά των Ομάδων για τις οποίες
συμμετέχουν. 

Α.2.11  Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται  από
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού
απορρήτου,  καταθέτει  δήλωση  στην  οποία  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις
νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης
πληροφορίας,  καθώς  και  τους  λόγους  που  καθιστούν  τη  συγκεκριμένη  πληροφορία
εμπιστευτική. 
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Α.3  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  -  ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής -
Τεχνική Προσφορά» για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται  από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και  εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χωρίς  να  απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.

 Το ΕΕΕΣ υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο έως
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

 Οι  υπεύθυνες δηλώσεις του προσφέροντος  υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες  υποχρέωση  προς  τούτο  μετά  την  καταχώρηση  της  προκήρυξης  του
παρόντος διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

 Οι  υπεύθυνες δηλώσεις  των τρίτων υπογράφονται  από τους ίδιους μετά την
καταχώρηση  της  προκήρυξης  του  παρόντος  διαγωνισμού  στο  ΚΗΜΔΗΣ  α)
χειρόγραφα και απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή β)
ψηφιακά και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επίσης,  εντός τριών (3)  εργάσιμων  ημερών από την  ηλεκτρονική  υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται  υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα
στο  Πρωτόκολλο του Δήμου Θέρμης  σε  έντυπη μορφή και  σε  σφραγισμένο  φάκελο τα
απαιτούμενα  κατά  περίπτωση  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  σύμφωνα  με  την  παρούσα
διακήρυξη.

Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών  σύμφωνα  με  την  παρ.  3  του  άρθρου  8  της  ΥΑ
56902/215/2.6.2017,  τα ΦΕΚ,  τα τεχνικά φυλλάδια και  όσα στοιχεία και  δικαιολογητικά
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα
των πρωτοτύπων.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να προσκομισθούν πχ τα ως άνω  Α.1.2, Α.2.4, Α.2.6, Α.2.8,
Α.2.9.β,  Α.2.9.γ  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά
συμμετοχής - τεχνική προσφορά» (επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης, π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε).

Η προσκόμισή τους σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Θέρμη, θα γίνει σε απλά,
ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφα  σύμφωνα  με  το  ν.  4250/2014,  εκτός  από  την  εγγύηση
συμμετοχής που υποβάλλεται πρωτότυπη, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί
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από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (  Apostile  ).  

Τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου,  τοποθετούνται  σε
σφραγισμένο  φάκελο  στο  εξωτερικό  μέρος  του  οποίου  θα  αναγράφονται  ευκρινώς  με
κεφαλαία γράμματα:

Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Γ) ο τίτλος της προμήθειας.

Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία,  τηλ. επικοινωνίας,  fax και
email).

Σε περίπτωση υποβολής και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών,
αυτά πρέπει  να  είναι  ευανάγνωστα  και  να  έχουν επικυρωθεί  αρχικά από δικηγόρο.  Τα
ιδιωτικά  έγγραφα  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.

Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά».

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του προσφέροντα.

Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  αποκλεισμού στον
(υπο)φάκελο  «Οικονομική  Προσφορά»  του  ΕΣΗΔΗΣ  στον  αντίστοιχο  διαγωνισμό  του
ΕΣΗΔΗΣ που έχει δημιουργηθεί για την κάθε ομάδα.

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του Συστήματος.  Σημειώνεται ότι στην Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο
Φ.Π.Α.  Το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α επί  τοις  εκατό  της  ανωτέρω τιμής  θα υπολογίζεται
αυτόματα από το Σύστημα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο
ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α)
για  το  κάθε  είδος  ξεχωριστά.  Στη  συνέχεια,  το  Σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισμού επίσης και
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υποβάλλεται  από  τον  ίδιο  τον  προσφέροντα  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  ή  τον
νόμιμο  εκπρόσωπό  του  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  υποβάλλεται  κοινή  προσφορά  η  οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Επίσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

 Δυνατότητα  υποβολής  προσφοράς  υφίσταται  είτε  για  το  σύνολο  της
προμήθειας, δηλαδή και για τις έξι (6) ομάδες είτε για το σύνολο των ειδών μίας
ή  περισσοτέρων  ομάδων.  Σε  κάθε  περίπτωση,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  η
προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  υποχρεωτικά  όλα  τα  είδη  της  κάθε
προσφερόμενης  ομάδας.  Προσφορές  που  αναφέρονται  σε  μέρος  ομάδας  ή
ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές. 

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 Οι προσφερόμενες τιμές  είναι  σταθερές καθ'  όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  τιμών  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

 Εφόσον  υφίστανται  έγκυρες  ισότιμες  προσφορές  (ίδια  ακριβώς  τιμή),  ο
ανάδοχος  επιλέγεται  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που
υπέβαλαν  ισότιμες  οικονομικές  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

 Η  προσφερόμενη  τιμή  θα  είναι  σε  ευρώ  (€).  Η  τιμή  των  ειδών  δίνεται  ανά
μονάδα.

 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις ακόλουθες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από
τον αναλογούντα Φ.Π.Α που βαρύνει τον Δήμο:

 α) κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής
προ  φόρων  και  κρατήσεων,  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως ισχύει β) κράτηση ύψους
0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον ν. 4412/2016, ανεξάρτητα
από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων,  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, ΚΥΑ
1191/14.03.2017 (ΦΕΚ Β' 969/22.03.2017)
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 γ) οι υπέρ τρίτων ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή
σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει  τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

 Ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  αρχικής  και  τυχόν
επαναληπτικής προκήρυξης σύμβασης στον τύπο.

Τιμολόγηση  ειδών.

  Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνει:

 α) Από την προσφορά του αναδόχου για τα ανταλλακτικά - ελαστικά που περιλαμβάνονται
στην μελέτη.
 β) Για  είδη  τα  οποία  δεν  περιγράφονται  στον  προϋπολογισμό  της  μελέτης  αλλά
περιγράφονται στον τιμοκατάλογο του αναδόχου. 
Σε αυτή την περίπτωση η τιμή που θα εφαρμόζεται επί του τιμοκαταλόγου του αναδόχου
και θα προκύπτει  μετά από αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης όπως αυτό εξευρίσκεται
από την διαφορά της αξίας του προϋπολογισμού της μελέτης και της αξίας για την οποία
κατέθεσε προσφορά ο ανάδοχος. 
  γ) Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό - ελαστικό δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο
του αναδόχου η τιμολόγησή του θα γίνει ως εξής: 
Η  τιμή  του  θα  είναι  ίση  με  την  τιμή  του  επίσημου  τιμοκαταλόγου  του  εργοστασίου
κατασκευής του οχήματος ή του μηχανήματος έργου ή του Αγροτικού μηχανήματος από
την  οποία  θα  αφαιρεθεί  ποσοστό  ίσο  με  την  έκπτωση του μειοδότη στη  συγκεκριμένη
Ομάδα. 
 Η τιμή του επίσημου τιμοκαταλόγου θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών.

13.1 Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς   για δώδεκα  
(12) μήνες   από   την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

13.2 Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται  στο
παρόν άρθρο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

13.3 Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον
προσφέροντα  να  παρατείνει  την  ισχύ  της.  Η  παράταση  μπορεί  να  λαμβάνει  χώρα  κατ'
ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την  ανωτέρω  αρχική  διάρκεια  ισχύος  της
προσφοράς. Για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστημα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1
περίπτ. α και 97 του ν. 4412/2016.
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Άρθρο 14: Εγγυήσεις.

14.1 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες και  να περιλαμβάνουν τα στοιχεία που
ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωμένες στην
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  

Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής για  ποσό  που
αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  2%  επί  της  συνολικής  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  εκτός
Φ.Π.Α, δηλαδή ποσού 22.010,11€ (είκοσι δύο χιλιάδες δέκα ευρώ και έντεκα λεπτά) στην
περίπτωση που  η  προσφορά αφορά το  σύνολο της προμήθειας  (δηλαδή και  τις  έξι  (6)
ομάδες).  Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά αφορά  μέρος  της  προμήθειας,  δηλαδή μία  ή
περισσότερες από τις έξι ομάδες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης, το
ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται σε:

 15.990,38€ (δέκα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα οκτώ
λεπτά) για την Ομάδα 1

 403,50€ (τετρακόσια τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) για την Ομάδα 2
 283,58€  (διακόσια  ογδόντα  τρία  ευρώ  και  πενήντα  οκτώ  λεπτά)  για  την

Ομάδα 3
 408,02€ (τετρακόσια οκτώ ευρώ και δύο λεπτά) για την Ομάδα 4
 85,25€ (ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) για την Ομάδα 5
 4.839,38€ (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννιά ευρώ και τριάντα οκτώ

λεπτά) για την Ομάδα 6

Η εγγυητική επιστολή απευθύνεται στον Δήμο Θέρμης.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη (άρθρο 13). Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια  ισχύος  αυτής,  παρέχει  ψευδή  στοιχεία  ή  πληροφορίες  που  αναφέρονται  στα
άρθρα  73  έως  75  του  ν.  4412/2016,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  στα
έγγραφα  της  σύμβασης  δικαιολογητικά  ή  δεν  προσέλθει  εγκαίρως  για  υπογραφή  της
σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ένδικων  βοηθημάτων  προσωρινής
δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52).

Ειδικά για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται
στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς
και  μη  ανανέωσης  αυτής  και  β)  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  και  εφόσον  δεν  έχει
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.

14.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης, ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
καταθέσει  εγγύηση, το  ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5% επί  της  αξίας  της
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τον συμβατικό χρόνο
παράδοσης της προμήθειας κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες ήτοι μέχρι 28/02/2023.

Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτουν  στην  περίπτωση παράβασης  των όρων των
συμβάσεων, όπως αυτές ειδικότερα ορίζουν.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων καλύπτουν συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων των συμβάσεων και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

14.4 Οι εγγυήσεις  του  παρόντος  άρθρου εκδίδονται  από πιστωτικά ή  χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών
και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  της  εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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14.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις  
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών.

Η  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α)  η  οποία  αποκλίνει  από  τα  άρθρα  της  παρούσας  διακήρυξης  ή  υποβλήθηκε  κατά
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι
όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης.

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση.

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.

η)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις  ως προς τους όρους και τις  τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.

Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών.

16.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται  τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,   και   ώρα 10:00 π.μ., μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και
διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».
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Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  όλων  των  υποβληθεισών  οικονομικών  προσφορών
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με  την  αποσφράγιση  των  ως  άνω  φακέλων,  κάθε  προσφέρων  αποκτά  πρόσβαση  στις
λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη
ημερομηνία για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την
ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή
είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την
ίδια  ώρα.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  Δήμος  Θέρμης  ενημερώνει  ηλεκτρονικά  όλους  τους
διαγωνιζόμενους  για  την  αναβολή  και  την  ημέρα  και  ώρα  της  νέας  συνεδρίασης.  Σε
περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία
επαναλαμβάνεται.

16.2 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών.

Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  ηλεκτρονικών  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει  στην αξιολόγηση
αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων. 

α) Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,

α1)  ελέγχει  για  κάθε  έναν  από  τους  διαγωνιζόμενους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της
παρούσας διακήρυξης:

 την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής, τα  οποία
αποτελούν  μέρος  του  (υπο)φακέλου  "Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική
Προσφορά" κατά το άρθρο 12,

 το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9,
 την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  που  θα

προσκομιστούν  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Δήμου  Θέρμης,  όπως  αυτά
αναφέρονται στο άρθρο 12.Α.3 της παρούσας.

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

α2)  συντάσσει  Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στο οποίο καταχωρούνται
όσοι υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής,
με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο
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πρακτικό  τέλος  καταγράφονται  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής, δηλαδή οι προσφέροντες που γίνονται αποδεκτοί, εκείνοι που δεν γίνονται
αποδεκτοί καθώς και οι λόγοι μη αποδοχής έκαστου εξ αυτών.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού:

β1) ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας διακήρυξης:

 την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  της  Τεχνικής
Προσφοράς, τα  οποία  αποτελούν  μέρος  του  (υπο)φακέλου  "Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά" κατά το άρθρο 12,

 τη συμμόρφωση ή απόκλιση της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου από τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης,

 την  πληρότητα  και  ορθότητα  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  της  Τεχνικής
Προσφοράς  που τυχόν απαιτείται  να προσκομιστούν  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου
του Δήμου Θέρμης, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12.Α.3 της παρούσας.

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

β2) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο οποίο καταγράφονται οι τεχνικές
προσφορές που απορρίπτονται και δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς και οι λόγοι απόρριψης,
και  αυτές  που  γίνονται  αποδεκτές  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης  της  παρούσας
διακήρυξης. 

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια, περί ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και
περί ελέγχου τεχνικών προσφορών, μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού:

γ1)  αποσφραγίζει  ηλεκτρονικά  τους  ηλεκτρονικούς  (υπο)φακέλους  των  αποδεκτών
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί
στους  συμμετέχοντες  του  διαγωνισμού.
γ2)  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των  προσφερόντων,  των
οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη  και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.

Εφόσον υφίστανται έγκυρες ισότιμες προσφορές (προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή),
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 12.Β της παρούσας διακήρυξης.
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γ3)  συντάσσει  Πρακτικό  ελέγχου  οικονομικής  προσφοράς στο  οποίο  εισηγείται
αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των  προσφορών  και  την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μία απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Θέρμης  η  οποία  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες  ηλεκτρονικά
μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφα  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και
αξιολόγησης προσφορών όλων των ανωτέρω σταδίων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

Άρθρο 17: Τρόπος αξιολόγησης προσφορών - Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης.

17.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού με κριτήριο
την  πλέον συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  (χαμηλότερης)
τιμής ανά προσφερόμενη ομάδα.

17.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται  είτε για το σύνολο της προμήθειας,
δηλαδή και  για  τις  έξι  (6)  ομάδες  είτε  για  το  σύνολο  των ειδών  μίας  ή  περισσοτέρων
ομάδων. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει
υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται
σε μέρος ομάδας ή ομάδων δεν γίνονται αποδεκτές.

17.3 Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 86 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:

17.3.1 Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται
στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης και  είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  της (χαμηλότερης)  τιμής
ανά προσφερόμενη ομάδα.

17.3.2 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
της (χαμηλότερης)  τιμής ανά προσφερόμενη ομάδα αξιολογούνται  μόνο οι  προσφορές
που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και
στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

Άρθρο 18: Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.

18.1    Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης μέσω
του  συστήματος  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Οποιαδήποτε
διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση  που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες,  χωρίς  να  έχει
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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18.2    Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση
σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.  4412/2016.  Η  συμπλήρωση  ή  η  διευκρίνιση  δεν
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση,
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

18.3    Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά
(7)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  κοινοποίησης  μέσω  του  συστήματος  του
ΕΣΗΔΗΣ της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
που έχουν υποβάλει,  αν  περιέχει  ασάφειες  ή ήσσονος  σημασίας  ατέλειες,  επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει
ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει  αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

18.4  Η  παροχή της  δυνατότητας  διευκρινίσεων στον  προσφέροντα,  σύμφωνα με  τις
παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016,
είναι  υποχρεωτική  για  την  αναθέτουσα  αρχή,  αν  επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.

19.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης
ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται  να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  19.1  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  όλων  των
δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην  άρθρο  20  της  παρούσας  διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά στοιχεία όσων δηλώθηκαν με το ΕΕΕΣ του άρθρου 12 της παρούσας. Τα εν
λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  σε μορφή αρχείων  pdf και  προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94).

Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου,  μέσα  σε
σφραγισμένο  φάκελο  στο  εξωτερικό  μέρος  του  οποίου  θα  αναγράφονται  ευκρινώς  με
κεφαλαία γράμματα 

Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
Β) η ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία κατατίθενται, δηλαδή, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 
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Γ) ο τίτλος της προμήθειας.
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία,  τηλ. επικοινωνίας,  fax και
email).
19.2 Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε
αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της
προηγούμενης  παραγράφου,  αίτημα  προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από
τα  οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  την  χορήγηση  των  δικαιολογητικών,  η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο
απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.

19.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 12 είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός
ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ή  αν  από  τα  παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπρόθεσμα, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 11, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
103 του ν. 4412/2016.

19.4 Αν  επέλθουν  μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  οι  προσφέροντες  είχαν
δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 12, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι  προσφέροντες  οφείλουν  να
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 20.

19.5 Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  υποφάκελο  «Δικαιολογητικά  Προσωρινού
Αναδόχου» («Δικαιολογητικά κατακύρωσης») του προσωρινού αναδόχου γίνεται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.

19.6  Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, είτε κατακύρωσης της
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης (προσωρινού αναδόχου). 
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20.1.Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου, ή  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου  εγγράφου  που
εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι ο
οικονομικός  φορέας δεν εμπίπτει  σε  καμία από τις  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στην
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:

- φυσικά πρόσωπα.
- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ.
- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ.
- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
- σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού  προσώπου,  οι  διαχειριστές  και  νόμιμοι

εκπρόσωποί του.

20.2.Αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας από  αρμόδια  αρχή  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

20.3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές από τα οποία
να προκύπτει ότι τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και
κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  ,   ως εξής:

 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
 Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
 Οι  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (ΕΠΕ)  και  οι  ιδιωτικές  κεφαλαιουχικές

εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.
 Οι  Ανώνυμες  εταιρείες  (ΑΕ)  και  οι  Συνεταιρισμοί  μόνο  για  το  προσωπικό  που

απασχολούν.

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

20.4.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός
φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
δεν τελεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση από εκκαθαριστή  ή από το δικαστήριο,  δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές

[36]



ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩΡΣ-Η9Δ



του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
(τα ανωτέρω 20.1, 20.2, 20.3 και 20.4 έγγραφα) ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις
α' και β' της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -
μέλους ή της χώρας  καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός
φορέας.

Η  ένορκη  βεβαίωση  της  προηγούμενης  παραγράφου  γίνεται  αποδεκτή  εφόσον  έχει
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της,  ενώ η υπεύθυνη δήλωση της
προηγούμενης  παραγράφου  γίνεται  αποδεκτή  εφόσον  έχει  συνταχθεί  μετά  την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές παρέχουν,  όπου κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση στην
οποία  αναφέρεται  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  της  παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β' της
παραγράφου  4  του  άρθρου  73  του  ν.  4412/2016.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81
του ν. 4412/2016.

20.5.Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων  ,   που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του,  από το  οποίο να προκύπτουν οι  πράξεις  επιβολής  προστίμου  που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς.  Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η
έκδοση του  ανωτέρω πιστοποιητικού,  αυτό  αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού.

20.6.Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος
XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

20.7.Αντίγραφο ισολογισμού του έτους 2018 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης
ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης  ,   ανάλογα με το
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είδος αυτής, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την τελευταία οικονομική χρήση για την
οποία έχουν υποβληθεί φορολογικά στοιχεία (δηλαδή από 1-1 ως 31-12 για το έτος 2018),
έχουν  συνολικό  κύκλο  εργασιών  τουλάχιστον  ίσο  με  το  70%  του  συνολικού
προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης ομάδας.

20.8.Κατάλογος παραδόσεων πωλήσεων ομοίων ειδών σύμφωνα με την παράγραφο 21
της  22/2020  μελέτης  και  το  άρθρο  11.4.1  της  παρούσας (ανταλλακτικά  οχημάτων,
μηχανημάτων  έργου)  για  το  έτος  2018  (παραδόσεις  από  01/01/2018  έως  31/12/2018)
συνολικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.)  τουλάχιστον ίσης με το 65% (εξήντα πέντε τοις εκατό) του
προϋπολογισμού  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  της  ομάδας  για  την  οποία  υποβάλει  προσφορά  ο
διαγωνιζόμενος. 

Θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο παραδόσεων πωλήσεων ομοίων ειδών (συνολικά για
ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου) για το έτος 2018.

Δεν  γίνονται  δεκτές  πωλήσεις  που  αναφέρονται  σε  είδη  ανόμοια  με  αυτά  που
περιλαμβάνει η μελέτη (π.χ. ανταλλακτικά εργαλείων χειρός, ελαστικά (για τις ομάδες 1-5)
λιπαντικά κλπ.). 

Για την Ομάδα 6 (ελαστικά και μανσόν) οι πωλήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά
ελαστικά. 

Δεν  λαμβάνονται  υπόψη  κι  απορρίπτονται  συμβάσεις  για  Υπηρεσίες  Συντήρησης  –
Επισκευής  Οχημάτων  και  Μηχανημάτων,  καθώς  και  μικτές  συμβάσεις  Συντήρησης  –
Επισκευής Οχημάτων – Μηχανημάτων και Ανταλλακτικών.

Εάν ο παραλήπτης είναι ιδιωτικός φορέας, θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση-Βεβαίωση
του φορέα και επίσημα παραστατικά (αντίγραφα τιμολόγιων κλπ). 

Εάν ο παραλήπτης είναι δημόσιος φορέας, θα πρέπει να προσκομιστούν τα αντίγραφα των
συναφθεισών  συμβάσεων,  κατάσταση  με  αριθμό  τιμολογίου,  ποσό,  ημερομηνία,
παραλήπτη και βεβαιώσεις  καλής εκτέλεσης αυτών που θα αναφέρουν και το συνολικό
ποσό των παραδόσεων (χωρίς Φ.Π.Α.) για το έτος 2018.

20.9.

20.9.1. Τα ακόλουθα Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, που να είναι σε ισχύ τόσο
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλλουν προσφορά για
τις  ομάδες  1-5  θα  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  ορισμένα  πρότυπα  διασφάλισης
ποιότητας με πεδίο αναφοράς την εμπορία  ανταλλακτικών οχημάτων [αφορά τις  ομάδες
1-5]  και   ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου (δεν αφορά τις  Ομάδες  2 και  6)  ώστε να
καλύπτουν  όλες  τις  κατηγορίες  των  αυτοκινούμενων  που  περιλαμβάνονται  στον
διαγωνισμό (οχήματα και μηχανήματα έργου):

α) ENISO 9001 ή ισοδύναμο. 

[38]



ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩΡΣ-Η9Δ



β) πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ ISO 14001 ή ισοδύναμο. 

γ) πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας προσωπικού OHSAS 18001
ή ισοδύναμο.

20.9.2. Για  την  Ομάδα  6  (ελαστικά)  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  και  να
καταθέσουν  α)  πιστοποιητικά   ISO 9001  και   ISO 14001  σε  ισχύ  και  β)  έγκριση
καταλληλότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕCE-R30 ή ECE-R54 της Ε.Ε..  

20.10.Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι  λόγοι  αποκλεισμού  του  άρθρου  10.3  και  10.5  της  παρούσας  διακήρυξης,  η
οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η υπεύθυνη δήλωση
γίνεται  αποδεκτή εφόσον έχει  συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

20.11.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  ,   δηλαδή: 1) ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με
την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ που να έχουν
εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  τους (για  νομικά
πρόσωπα),  2)  ταυτότητα και,  προαιρετικά,  νενικό πιστοποιητικό  του  ΓΕΜΗ που  να  έχει
εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του  (για  φυσικά
πρόσωπα),  3)  αν  το  ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ  δεν  έχει  υπογραφεί  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του
οικονομικού  φορέα  αλλά  από  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  θα
προσκομιστεί, πέραν των ανωτέρω, και η σχετική εξουσιοδότηση.

Προκειμένου  περί  αλλοδαπού  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου  προσκομίζονται  τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης,  που όμως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής
τους.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα
αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην
ένωση.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός  φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων για
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,  θα πρέπει να υποβληθούν τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης του συνεργαζόμενου φορέα.

20.12.Οι  ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση,  καθώς και  τα ακόλουθα δικαιολογητικά,  τα οποία θα έχουν συνταχθεί  και
υπογραφεί μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

α) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της ένωσης ότι αποδέχονται
την από κοινού εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο, η οποία
εξακολουθεί  μέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Στο  συμφωνητικό  θα  πρέπει  να
προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  (συμπεριλαμβανομένης  της

[39]



ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩΡΣ-Η9Δ



κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

β) Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της
ένωσης.

20.13.Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων
μόνο για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για το κριτήριο επιλογής 11.3
του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης, θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά
20.1,  20.2, 20.3,  20.4,  20.5,  20.12,  20.13 και  20.14  του παρόντος άρθρου για κάθε ένα
φορέα στον οποίο στηρίζεται, καθώς και Ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας   μεταξύ τους,  
στο  οποίο  θα  αναφέρεται  ότι  θα  είναι  από  κοινού  υπεύθυνοι  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης.

Τρόπος υποβολής εγγράφων του Φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»:

 Οι υπεύθυνες  δηλώσεις  του προσφέροντος  υπογράφονται  ψηφιακά από τους
έχοντες  υποχρέωση προς τούτο και  δεν  απαιτείται  σχετική θεώρηση.  Γίνονται
αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  των  τρίτων  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  α)
χειρόγραφα και  απαιτείται  σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή β)
ψηφιακά και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν
συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Σε περίπτωση υποβολής και κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών,
αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.

Ειδικά  τα  αποδεικτικά,  τα  οποία  αποτελούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  διατάξεις  της  εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
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Άρθρο 21: Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης.

21.1 Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την
αναστολή  της  σύναψης  της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  360  επόμενα  του  ν.
4412/2016, όπως ισχύουν.

21.2 Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με
αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, ηλεκτρονικά σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο.

21.3 Η απόφαση κατακύρωσης  δεν παράγει  τα έννομα αποτελέσματά της,  εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε ηλεκτρονικά σε όλους τους προσφέροντες που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α)  παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία άσκησης  προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της  Α.Ε.Π.Π.  και  σε  περίπτωση  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της
Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής
διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
372 του ν.4412/16.

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα
με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 12, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης  κατακύρωσης.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  ελέγχεται  από το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό
όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

21.4 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ τον ανάδοχο
στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,
θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ηλεκτρονικής  έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και τη σχετική
εγγυητική καλής εκτέλεσης.
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21.5 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. Η 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
του ν.  4412/2016 και  αποτελεί  προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο
οποίο  γίνεται υποχρεωτικά μνεία  του  αριθμού  ΕΜΠΑ του  υπόχρεου  παραγωγού.  Η  μη
τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου
5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016

21.6    Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 22: Ματαίωση διαδικασίας. 

22.1 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από
γνώμη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  ματαιώνει  τη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης:

α)  εφόσον  η  διαδικασία  απέβη  άγονη  είτε  λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω
απόρριψης  όλων  των  προσφορών  ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων  ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης
ή

β)  αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού.

22.2   Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα
με  ειδικώς  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  μετά  από  γνώμη  της
Επιτροπής Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
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ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.

22.3   Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της
διαδικασίας  ανάθεσης,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.

22.4    Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η
κατάθεση τέτοιων προσφορών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 23: 'Εννομη προστασία.

23.1   Κάθε  ενδιαφερόμενος  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί
συγκεκριμένη σύμβαση του ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία  από εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από
την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ν. 4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα
άρθρα 360 και επόμενα του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και το π.δ. 39/2017.

23.2   Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016. Δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την
προδικαστική προσφυγή.

23.3   Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα άλλως β) δέκα (10)
ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης που βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής
κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15)
ημερών  από  τη  δημοσίευση  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).  Σε  περίπτωση  παράλειψης, η  προθεσμία  για  την άσκηση  της προδικαστικής
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προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  συντέλεσης  της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

23.4   Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού
(ΕΣΗΔΗΣ) και υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό
παρατίθεται στο Παράρτημα I  του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

23.5   Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής απαιτείται κατά την
κατάθεσή της να κατατεθεί παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος
του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της
σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 και στο
άρθρο 5 του π.δ. 39/2017, όπως ισχύουν.

Το ύψος του παράβολου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της
σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή και δεν μπορεί να είναι
κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

23.6   Κατά  τα  λοιπά,  για  τη  διαδικασία  άσκησης  και  εξέτασης  της  προδικαστικής
προσφυγής εφαρμόζονται τα άρθρα 360 και επόμενα του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν και
το π.δ. 39/2017.

Άρθρο  24:  Εκτέλεση  σύμβασης:  Συμβατικό  πλαίσιο  -  Εφαρμοστέα  νομοθεσία  -  Όροι
εκτέλεσης της σύμβασης - Τροποποίηση - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης -
Ολοκλήρωση σύμβασης.

24.1  Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου και εφόσον δεν κωλύεται η
υπογραφή της σύμβασης, αποστέλλεται στον ανάδοχο έγγραφη ειδική πρόσκληση για την
υπογραφή του συμφωνητικού, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

24.2 Η σύμβαση έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της, οπότε και αρχίζει η
ισχύς της, και έως την εξάντληση των πιστώσεων (συμβατικό ποσό), αλλά όχι πέραν της 31-
12-2022. Μπορεί να παραταθεί πριν τη λήξη της και για οκτώ (8) επιπλέον μήνες δηλαδή
μέχρι 31-08-2023 εφόσον υπάρχει αδιάθετο ποσό.

24.3 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει
και τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που τη συνοδεύουν.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016,
β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

24.4 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις  της περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί  με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού
δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του  Προσαρτήματος  Α'  του  ν.
4412/2016.  Η  αθέτηση  της  ανωτέρω  υποχρέωσης  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό
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παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια  της παρ.  6 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

24.5 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και
αφορούν δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο
132  του  ν.  4412/2016  γίνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου  και
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

24.6 Ο  Δήμος  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να
καταγγείλουν τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις
καταστάσεις  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  10.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των
υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

24.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το
αρμόδιο όργανο. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.

γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 25: Παράδοση - παραλαβή των ειδών - Υποχρεώσεις αναδόχου.

25.1 Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και
αναλόγως των αναγκών του Δήμου .Η μεταφορά των υλικών βαρύνει τον ανάδοχο και τα
υλικά θα παραδίδονται στην Επιτροπή συντήρησης και  επισκευής οχημάτων του Δήμου
Θέρμης  στην  κεντρική  αποθήκη  του  Δήμου  ελεύθερα  αφού  προηγουμένως  γίνει
συνεννόηση με τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των
ελαστικών που θα ορίσει η αρμόδια για την διαχείριση της προμήθειας Υπηρεσία.
 Λόγω του ότι  τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο,  θα πρέπει  οι  χρόνοι
παράδοσης  των ανταλλακτικών  να  είναι  σχετικά μικροί.   Ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  να
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εξαντλήσει  όλη  την  ποσότητα  των  ανταλλακτικών  ούτε  να  αναλώσει  όλο  το  ποσό  της
σύμβασης.

25.2 Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2)
εργάσιμες  ημέρες.  Σε  περίπτωση  πχ  που  οι  εταιρείες  δεν  έχουν  απόθεμα  λόγω
αντικειμενικής  αδυναμίας  ο  χρόνος  θα  παρατείνεται  ύστερα  από  συνεννόηση  με  την
Υπηρεσία και μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Σε εξαιρετική περίπτωση πχ όταν το
ανταλλακτικό  δεν  παράγεται  πλέον  ή  δεν  υπάρχει  απόθεμα  στο  εργοστάσιο,  ο  χρόνος
παράδοσης  παρατείνεται  ύστερα  από  έγκριση  της   της  Επιτροπής  συντήρησης  και
επισκευής οχημάτων. Μόνο σε περίπτωση που το ανταλλακτικό δεν παράγεται πλέον και
προκειμένου  να μην  ακινητοποιηθεί  το όχημα  θα  μπορεί  ο  Δήμος  να προμηθευτεί  και
μεταχειρισμένο ανταλλακτικό για το οποίο ο ανάδοχος θα εγγυηθεί για την καλή λειτουργία
του για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και σε τιμή που θα συμφωνηθεί με την Επιτροπή
Συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου.

25.3 Ο  ανάδοχος  προμηθευτής  ευθύνεται  για  την  ύπαρξη  των  συμπεφωνημένων
ιδιοτήτων  των  πωλουμένων  και  εγγυάται  την  ανυπαρξία  οποιουδήποτε  κρυμμένου
ελαττώματος.  Στην  περίπτωση  παράδοσης  ακαταλλήλου  ή  ελαττωματικού  υλικού,  ο
προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο κατάλληλο, συγχρόνως δε οφείλει
να παραλάβει  και  να μεταφέρει  το ακατάλληλο ή ελαττωματικό υλικό μέσα σε δύο (2)
εργάσιμες ημέρες.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και
ξεκινά από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής από την
αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. 
Εάν  εντός  του  χρόνου  εγγύησης  παρουσιαστεί  έλλειψη  συμφωνηθείσης  ιδιότητας  ή
ελαττώματα ή ακαταλληλότητα υλικού, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση
του ελαττώματος ή την αντικατάσταση του υλικού με έξοδα του αναδόχου ή κατά την κρίση
του να επιδιώξει  είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του
τιμήματος. 
25.4 Επειδή  για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό προμήθειας ανταλλακτικών ο απόλυτος
προσδιορισμός των προς προμήθεια υλικών είναι σχεδόν αδύνατος λόγω της φύσης της
προμήθειας (είναι άγνωστος εκ των προτέρων ο αριθμός και το είδος των βλαβών που θα
παρουσιάσει  κάθε  όχημα  ξεχωριστά),  η  προσμέτρηση  του  κάθε  είδους  γίνεται  κατ’
εκτίμηση  βάσει  απολογιστικών  στοιχείων  της  Υπηρεσίας.  Κατά  συνέπεια  επειδή  δεν
μπορούν  να  προβλεφθούν  οι  βλάβες  των  οχημάτων,  η  υπηρεσία  έχει  το  δικαίωμα  να
αυξομειώσει  τις  ποσότητες  από  το  κάθε  ανταλλακτικό  ανεξαρτήτως  ομάδας  χωρίς  να
υπερβεί το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού.  

Τα  ποσά  που  αναφέρονται  στον  ανωτέρω  προϋπολογισμό  ανά  Ομάδα  οχημάτων  είναι
ενδεικτικά  και  δύναται  να  γίνουν  αυξομειώσεις  αυτών,  ένεκα  εκτάκτων  και  μη
προβλέψιμων  αναγκών  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης  στα  πλαίσια  της  συνολικής
εγκεκριμένης δαπάνης του προϋπολογισμού, στις τιμές της σύμβασης. 

Οι  ποσότητες  των  περιγραφομένων  ειδών  της  μελέτης  μπορεί  να  μεταβάλλονται  ανά
ομάδα, με τις τιμές της σύμβασης για κάθε ανταλλακτικό. 
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Επομένως ο Δήμος θα μπορεί να προμηθευτεί  στην τιμή της προσφοράς του αναδόχου
περισσότερα τεμάχια, από αυτά που περιγράφονται στον προϋπολογισμό με την ίδια τιμή
και να μην προμηθευτεί καθόλου ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό
και στην σύμβαση, αλλά δεν τα χρειάζεται. 

Έτσι με το ποσό που διαθέτει ο Δήμος για την προμήθεια ανταλλακτικών, θα μπορεί να
προμηθεύεται  μεγαλύτερες  ή  μικρότερες  ποσότητες  από  όσες  περιγράφει  ο
προϋπολογισμός της κάθε ομάδας και η σύμβαση προμήθειας,  χωρίς να αλλοιώνεται το
τελικό ποσό της σύμβασης. 

25.5 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

25.6 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού θα γίνεται από την αρμόδια τριμελή
Επιτροπή του Δήμου, οριζόμενης κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνεται εντός δέκα ημερών (10) από την παράδοση
των υλικών μετά από τον μακροσκοπικό έλεγχο. 
Η  οριστική  παραλαβή  θα  διενεργείται  εντός διμήνου  από τη  λήξη  της  σύμβασης  ή  της
τελευταίας προσωρινής παραλαβής. 
Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή τελευταίας προσωρινής παραλαβής και του
χρόνου μέχρι την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής , παρουσιαστεί έλλειψη
συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά
την  παραλαβή  ή  ακαταλληλότητα  υλικού  ο  Δήμος  δικαιούται  κατά  την  κρίση  του  να
επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος
ή την αντικατάσταση με ίδιο προϊόν που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .
25.7 Αν  τα  είδη  της  προμήθειας  παραδοθούν  ή  αντικατασταθούν  μετά  τη  λήξη  του
συμβατικού  χρόνου  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  τυχόν  παράτασης  που  χορηγήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται
επί της συμβατικής αξίας του εκπρόθεσμα παραδοθέντος υλικού, χωρίς Φ.Π.Α. Κατά τον
υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση
των  ειδών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται  υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,  για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

25.8 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή  της  με
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει
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το είδος που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κατά  τα  λοιπά,  για  την  παράδοση  -  παραλαβή  των  ειδών  της  προμήθειας  ισχύουν  οι
διατάξεις των άρθρων 206 έως 209 και 213 του ν. 4412/2016.

25.9 Η διενέργεια και εκτέλεση της προμήθειας διέπεται,  μεταξύ άλλων, και από την
αριθ. 3373/390/1975 Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 349),
όπως τροποποιήθηκε με την Οικ. 4993/745/1975 όμοια απόφαση και τις αναγραφόμενες
περιληπτικά,  προμήθειες  ανταλλακτικών  και  εργασίες  επισκευής,  όπως  λεπτομερώς  θα
αναφέρονται  στο  συντασσόμενο  «Δελτίο  ή  Εντολή  Επιθεωρήσεως  και  Επισκευής
Οχήματος»  που  κάθε  φορά  θα  εκδίδεται  από  το  Τμήμα  Διαχείρισης  και  Συντήρησης
Οχημάτων  του  Δήμου.  Αντίτυπο  του  εν  λόγω  «Δελτίου  ή  Εντολής»  παραδίδεται  στην
αρμόδια Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Υπηρεσίας, η οποία με βάση
τις ενδείξεις του προαναφερθέντος «Δελτίου» προβαίνει στην έγκριση και προμήθεια όλων
των απαιτούμενων ανταλλακτικών από τον  αναδειχθέντα  από τον  παρόντα διαγωνισμό
ανάδοχο.

Άρθρο 26: Τρόπος πληρωμής.

26.1 Η πληρωμή της άξιας από το Δήμο προς τον προμηθευτή θα γίνεται  τμηματικά,
μετά  από  κάθε  τμηματική  προσωρινή  παραλαβή  (ποσοτική  και  ποιοτική  μετά  από
μακροσκοπικό  έλεγχο),  για  την  αντίστοιχη  ποσότητα  του  υπό  προμήθεια  είδους  εντός
τριάντα (30) ημερών από την προσωρινή παραλαβή. 
26.2 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 
26.3 Οι τιμές προσφοράς  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση και για οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής
χρονικής περιόδου. 
26.4 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη
και κρατήσεις, πού θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο. 
26.5 Ο προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη των δημοσιεύσεων καθώς και για τους
εργαστηριακούς ελέγχους και όλα γενικώς τα έξοδα μέχρι την παράδοση του υλικού στην
Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου. 

Άρθρο 27: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου.

27.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη
σχετική ειδική πρόσκληση 

β)  εφόσον  δεν  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  τα  συμβατικά  υλικά  μέσα  στον
συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα
προβλέπονται στο άρθρο 25 της παρούσας διακήρυξης.
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27.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύμβαση όταν:

α)  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  το  υλικό  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β)  Συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας.  Ο  ανάδοχος  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία
υποχρεούται,  μέσα σε είκοσι  (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να  προσκομίσει  στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

27.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση,  επιβάλλεται,  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

Άρθρο  28:  Διοικητικές  προσφυγές  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης  -
Δικαστική επίλυση διαφορών.

28.1 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
κατ' εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 207, 208 και 213 του ν. 4412/2016, καθώς και κατ'
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών  

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής
δεν  χωρεί  η  άσκηση  άλλης  οποιασδήποτε  φύσης  διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της  απόφασης  μέχρι  αυτή  να
οριστικοποιηθεί.

28.2 Κάθε  διαφορά  μεταξύ  των  συμβαλλόμενων  μερών  που  προκύπτει  από  τις
συμβάσεις  που  συνάπτονται  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διακήρυξης,  επιλύεται  με  την
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης,  κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση
της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της
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προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά  η  προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 29: Υπεργολαβία

29.1 Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  στο  ΕΕΕΣ  το  τμήμα  της  σύμβασης  που
προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  καθώς  και  τους
υπεργολάβους που προτείνουν εφόσον αυτοί είναι γνωστοί.

29.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην  αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο
κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση. Σε περίπτωση διακοπής
της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει
δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.

29.3 Εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016,
και απαιτεί από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού,  κατά  τα  ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

29.4 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω  ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Άρθρο 30: Δημοσιότητα – Δημοσιεύσεις.

Προκήρυξη  σύμβασης του  άρθρου  63  του  ν.  4412/2016,  ήτοι  περίληψη  της  παρούσας
διακήρυξης:

 θα αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ηλεκτρονικής προσφορών.

[50]



ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩΡΣ-Η9Δ



 θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
 θα  αναρτηθεί  στο  πρόγραμμα  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου

(  www  .  thermi  .  gov  .  gr  )  .
 θα δημοσιευθεί σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα και δύο (2) τοπικές ημερήσιες

εφημερίδες.

Η προκήρυξη σύμβασης  δεν δημοσιεύεται  σε εθνικό επίπεδο πριν  από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66 του ν. 4412/2016.

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  και  τα  λοιπά  συμβατικά  τεύχη  διατίθενται  από  τον
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι  δαπάνες  για  τη  δημοσίευση  της  προκήρυξης  σύμβασης,  αρχικής  και  τυχόν
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει.
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 22/2020

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα αναφερόμενα στη μελέτη με α/α 22/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –   ΕΕΕΣ

 

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί 
προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για 
τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός 
αριθμός 
προκήρυξης στην 
ΕΕ: αριθμός [], 
ημερομηνία [], 
σελίδα [] Αριθμός 
προκήρυξης στην 
ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000
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Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει 
πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε 
εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε 
εθνικό επίπεδο: 
(π.χ. 
www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ 
Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε 
άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

[53]
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:

Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):
Πόλη:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

φαξ:

Ηλ. ταχ/μείο:

Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ανταλλακτικών για την συντήρηση και 
επισκευή των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου και 
Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου Θέρμης για τα έτη 
2020-2021-2022»
Σύντομη περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των Οχημάτων, 
Μηχανημάτων Έργου και Αγροτικών Μηχανημάτων του Δήμου Θέρμης για τα έτη 2020- 
2021-2022»

Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;

%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):

-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Απάντηση:

-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα:
Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

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

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας
-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

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

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας
-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
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Ναι / Όχι
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι
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Ημερομηνία της καταδίκης

..
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Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

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

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι
/ Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και 
στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι
/ Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
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Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 
χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, 
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 
χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, 
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 
χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, 
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:

Ναι / Όχι
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 
χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, 
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 
χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, 
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
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Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε
τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν 
εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση 
έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 
χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, 
σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
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Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
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Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω 
προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ)
έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη   διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη

/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη

/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 
XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί 
να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-



ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩΡΣ-Η9Δ



Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη

/γνωστοποίηση.
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης

/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Ποσό

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη

/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς 
παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να 
επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή

-

Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..



ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩΡΣ-Η9Δ



Αποδέκτες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος 
της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες 
του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, 
ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:

Ναι / Όχι
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εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης



ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩΡΣ-Η9Δ



Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους  και  διευκρινίστε  ποια άλλα αποδεικτικά  μέσα
μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Λήξη

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 προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να
περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση που 
απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [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] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του  άρθρου 
59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το 
Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία

Τόπος 

Υπογραφή

 
                                                                  ΘΕΡΜΗ,  29-05 -2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΔΑ: ΩΗΥΨΩΡΣ-Η9Δ
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