
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                    

19
η
   ΤΝΔΓΡΗΑΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΟ      

                                                                                      ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 89/2020    

                                                              

           Δπανάλητη ηος διαγυνιζμού  για ηην        

Έγκπιζη Σεσνικών Πποδιαγπαθών και  Καηάπηιζη 

ηυν όπυν Γιακήπςξηρ μελέηηρ πος αθοπά: 

«Αζθάλιζηπα αςηοκινήηυν Γήμος αλαμίναρ 

(έηοςρ 2020-2021)». 

 

 

  ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 16
η
 ηνπ κελφο ΗOYNIOY  ηνπ 

έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  ΣΡΗΣΖ  θαη ψξα 10 π.μ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή  πλεδξίαζε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ αιακίλνο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 11173/12-6-2020 πξφζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Γεκάξρνπ αιακίλνο, πνπ δεκνζηεχζεθε 

ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. 

(Ν.3852/10) θαη βξέζεθε ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία  επηά (7) εθ  ησλ  κειψλ  ηεο.   

                                                                                                                              

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                            ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ  

ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ              

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ             ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ  ΗΗΓΩΡΑ   

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΩΝΗΟ                    ΓΚΗΝΖ   ΣΤΛΗΑΝΟ   

ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ            

ΓΟΤΜΔΝΖ  ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΣΑΒΑΡΖ   ΗΩΑΝΝΖ    
                                                                                  

       Αξρίδνληαο  ηε πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη  ην Δθηφο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζέκα πνπ αθνξά:           Δπανάλητη  ηος διαγυνιζμού  για ηην Έγκπιζη Σεσνικών 

Πποδιαγπαθών και  Καηάπηιζη ηυν όπυν Γιακήπςξηρ πος αθοπά: «Αζθάλιζηπα 

αςηοκινήηυν Γήμος αλαμίναρ (έηοςρ 2020-2021)». (άξζξν 317, παξ.3, ηνπ Ν.4412/16  

 

      Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε 

καηαησζείζα   δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, δηφηη ππάξρνπλ ρξνληθά πεξηζψξηα γηα λα κε 

κείλνπλ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ αλαζθάιηζηα. 

      Ζ Ο.Δ. ΟΜΟΦΩΝΑ έθαλε δεθηφ ην ιφγν ηνπ θαηεπείγνληνο 

 

      ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηελ ππ’ αξηζκ. 88/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε Μεπική μαηαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ «Αζθάλιζηπα 

αςηοκινήηος Γήμος  αλαμίναρ» δηφηη δηαπηζηψζεθε φηη εθ   παξαδξνκήο επηθνιιήζεθαλ  απφ 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία , ιαλζαζκέλνη  αλαιπηηθνί πίλαθεο ησλ νρεκάησλ  ζηνπο ΚΑ-20, ΚΑ-30, 

ΚΑ-35 νπνχ δελ αλαθέξνληαη φια ηα νρήκαηα. Οη νξζνί αλαιπηηθνί  πίλαθεο νρεκάησλ  αλά 

Κσδηθφ Αξηζκφ πνπ έπξεπε λα επηθνιιεζνχλ ζην  Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο αλαθέξνληαη 

ζηε Μειέηε 01/2020 ζην Παπάπηημα Β ηεο Γηαθήξπμεο. 

Έπεηηα απφ ηα παξαπάλσ  απνθαζίζηεθε ε  κεξηθή καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε επαλάιεςή 

ηεο  απφ ην ζηάδην ηεο θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο κε νξζή επαλάιεςε απηήο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 317, παξ.3, ηνπ Ν.4412/16 

 

 

            

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

       

 Μεηά απφ ηα αλσηέξσ, ν Πξφεδξνο  θαιεί ηα κέιε ηεο  Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

        Ζ Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο, ηελ ππ’ αξηζκ. 88/2020 απφθ. ηεο Ο.Δ., θαζψο θαη ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,  κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

 

                          Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α   

 

     Σελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα, (άξζξν 317, 

παξ.3, ηνπ Ν.4412/16 θαη 

 

1.-Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο  1/2020 γηα ηα «Αζθάλιζηπα αςηοκινήηυν 

Γήμος αλαμίναρ  έηοςρ 2020-2021» και  

 

2.- Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο νη νπνίνη  έρνπλ σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΕΡΓΑΙΨΝ  

 
«ΑΥΑΛΙΣΡΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ » 

 

 (του άρθρου 117 του Ν.4412/16)  

 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                  

ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 
ΑΡΦΗ : ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΡΑΙΝΟΤ & ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

«ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΓΖΜΟΤ      

                      ΑΛΑΜΗΝΑ» 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΟΦΗΜΑΣΨΝ 
CPV 

66514110-0 Τπηρεσίες ασφάλισης       

                    μηχανοκίνητων οχημάτων           

Σαχ. Δ/νση: Λεωφ Καραμανλή & 

Αμμοχώστου 1,  Σ.Κ. - Πόλη: 

18900- αλαμίνα 

Πληροφορίες: κ. οφία οφρά 

Σηλέφωνο: 213 2027433 

Ιστότοπος: www.salamina.gr 

& στην ενότητα Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος Πρασίνου & 

Καθαριότητας 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ  

ΔΑΠΑΝΗ 

40.369,90€     (Με μηδενικό ΥΠΑ ) 

 

 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ                    ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

11398 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   16-6-2020 

 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' : ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ςελ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α :  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

 
 

 
 

 

Φγγζγμ’γ’δζζδ ζδζδδ ζθ  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 
 
 

Επωνυμία ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 
Σαχυδρομική διεύθυνση Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΦΨΣΟΤ 1  
Πόλη ΑΛΑΜΙΝΑ 
Σαχυδρομικός Κωδικός 18900 
Σηλέφωνο 2132027300 (κέντρο) 

Υαξ 2132027312 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο dο@dsalaminas.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο   www.salamina.gr. >Φρήσιμοι ύνδεσμοι 
>Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
Πρασίνου & Καθαριότητας >Σίτλος Εργασιών 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βλέπε επόμενο πίνακα 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ υνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση μόνο την τιμή 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία : 25/06/2020 Ημέρα : ΠΕΜΠΣΗ Ώρα 

:11.00 π.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ημερομηνία : 25/06/2020 Ημέρα : ΠΕΜΠΣΗ Ώρα :11.00 

π.μ. έως 11.30 π.μ.  

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Γραφεία Δήμου αλαμίνας , Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 

1, 1ος όροφος, 18900 - ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 66514110-0 Τπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων 
οχημάτων  

ΚΑΕ 
 10-6253.000,      15-6253.000,      20-6253.005,           

  30-6253.000,       35-6253.000              

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 40.369,90 €   ( με μηδενικό  ΥΠΑ ) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 12 Μήνες 

ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 

0,06% υπέρ της Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (επιβαρύνεται 

με χαρτόσημο 3% & επ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 

ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 64 

Ν.4172/2013) 

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείτε ο 

προβλεπόμενος  φόρος εισοδήματος επι της καθαρής 

συμβατικής αξίας. 16PROC005166412 2016-09-29 

       Αξκφδηα ππάιιεινο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ είλαη  : 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΣΗΛΕΥΨΝΟ ΥΑΞ Ε-ΜΑΙL 

1 οφία οφρά 2132027433 2132027312 do@dsalaminas.gr 

http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΙΣΛΟ, ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ   
             & ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι : 
«ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ» 
2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.369,90 €  με διάρκεια  

12 μηνών, με μηδενικό ΥΠΑ. Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η 
σχετική απόφαση της Αρχής για το έτος 2020, (ΑΔΑ : ΨΒΔΨ1Ε-ΠΔΕ ΨΝΣ2Ψ1Ε-
ΟΣΜ, ΨΖΠΥΨ1Ε-Μ3, 6ΠΗΨ1Ε-4ΝΖ, ΨΞΟΦΨ1Ε-32Θ).  
2.3 ύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του  
      Ν.4412/2016) 
Σο αντικείμενο των εργασιών είναι να γίνει η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, 
οχημάτων και  μηχανημάτων του Δήμου αλαμίνας, για χρονικό διάστημα από την 
λήξη της τρέχουσας ασφάλισης και για ένα χρόνο.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
3.1 Διάρκειa-σύμβασης                                                                                                    

(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας 
κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα 

αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου 
και ποσού μετά από σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται : 

4.1 Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : 
• Σον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
• Σον Ν. 4430/2016 (Α' 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και 

ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 
• Σον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 
• Σον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

υγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα - 
Σροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 
• Σο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 
• Σον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων...». 
• Σον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
• Σον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Υόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

• Σον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

Η υπό ανάθεση παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση των αυτοκινήτων και των 
οχημάτων  περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο της παρούσας διακήρυξης 
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• Σο Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής      Νομοθεσίας» (ΥΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

• Σο άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Υορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΥΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Σις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 
• Σο Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Σο Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

• Ση με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Εγκριση του 
"Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης" (ΣΕΤΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων 
των οδηγιών» (Β' 3698). 
• Σο ΠΡΨΣΟΓΕΝΕ ΑΙΣΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ 

20REQ006676588                  
• Ση παρουσα απόφαση Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκαν 

    α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την  
        αναληφθείσα   Α.Α.Τ. .: Α-310, Α-311, Α-312, Α-313, Α-314 
    β) οι τεχνικές προδιαγραφές και   

    γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την Παροχή Τπηρεσίας/Εργασία με 
τίτλο «ΑΥΑΛΙΣΡΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ»  
• Σο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΙΣΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ    
    20REQ006681025 2020-5-11, 20REQ006680822 2020-5-11, 20REQ006681092 2020-5-11, 

20REQ006681177 2020-5-11,20REQ006680928 2020-5-1  
• Σις ανάγκες του Δήμου για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, την  με αρ. Π1 
2380/2012 Κοινή Τπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

υμβάσεων του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» 
• Σων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΦΕ ΕΥΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΧΗ 

 (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

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 Φ 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 αρμοδιότητάς 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 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΗ, ΟΡΟΙ ΤΠΟΒΟΛΗ        
                ΠΡΟΥΟΡΨΝ (Άρθρο 117 του Ν.4412/2016) 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του 
άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους 
ειδικότερους όρους της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Φώρου (Ε.Ο.Φ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη υμφωνία Δημοσίων 
υμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες 
με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσης  
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η 
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύμβασης.  
Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, των όρων διακήρυξης και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων της ελληνικής νομοθεσίας ή αντίστοιχα της νομοθεσίας 
του κράτους - μέλους, και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και 

προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας και το ειδικό μέρος αυτής με το οποίο αυτό θα 
ασχοληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της ύμβασης, ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε 

μέλους και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό επί του υμβατικού 

Σιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. 
• Ότι στην προσφορά θα δηλώνεται ένα μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ως 
υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / 

κοινοπραξίας (project leader). 
• Ότι όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΦ ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν υπογράψει τη υμφωνία Δημοσίων υμβάσεων του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου. 

• Ότι η απαίτηση για συναφή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

την περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε 

Κοινοπρακτικό σχήμα ή άλλη Νομική Μορφή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές. 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον. ε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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ε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος μιας ένωσης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέρη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέρη 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Σα 

υπόλοιπα μέρη της ένωσης και στις δυο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τους 
όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Απαγορεύεται, 

επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό, ενός νομικού προσώπου ή ενός φυσικού 

προσώπου, σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) και με 
οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. 
Απαγορεύεται τα ίδια πρόσωπα της ομάδας έργου να συμμετέχουν σε περισσότερα 

του ενός σχήματα. 
Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή 
αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΥΑ ΤΜΒΑΗ (ΣΕΤΦΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ Ε ΑΤΣΑ,    
                 ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ / ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ                          
                 (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016) 

8.1. Έγγραφα σύμβασης 
Σα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 

του Ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
β) Σο Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) 
γ) Σο συμφωνητικό 

δ)Συχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα 
παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 
8.2 ειρά ισχύος 

Σα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση 
της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την 

κάτωθι σειρά ισχύος: 
1. Σο συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

3. Συχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από  
    την αναθέτουσα αρχή 

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 

διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) 
μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής, στη διαδρομή :www.salamina.gr >Φρήσιμοι 
σύνδεσμοι> Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας > Σίτλος 

Διαγωνισμού «ΑΥΑΛΙΣΡΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ», 
Σα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ / στη διεύθυνση :   Λεωφ. Κ. 
Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, αλαμίνα, 2ος όροφος, (αρμόδια  υπάλληλος : οφία 
οφρά, τηλέφωνο: 2132027445), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την 

παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
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τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΤΡΨ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με 

δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της σύμβασης 

και     ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν 
συνεννόησης με την Αρχή, πέραν της αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο 
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η Αρχή αποστέλλει τα 

ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Σαχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει  ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

8.4 Διευκρινίσεις-υμπληρωματικές πληροφορίες                                                                    
(άρθρο 121 του Ν.4412/2016) 
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για 
τον  διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  
                (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατό 

είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 
παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 

. 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο 

ΚΗΜΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ σύμφωνα με το 

Ν.3861/2010. 
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική 
διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, ΣΕΤΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα 

αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αρχής :www.salamina.gr 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ /ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
(Άρθρα73,74 &75 Ν.4412/2016) 
 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ 1: ύμφωνα με το Ν. 4497/1 7 (ΥΕΚ 171/13.11.201 7 τεύχος Α’) 

Άρθρο 107 Σροποποιήσεις του ν . 4412/2016 ( Α ‘ 147) σχετικά με την υποχρέωση 
υπογραφής του Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) 
Κατά την υποβολή του Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) του 
άρθρου 79, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

1. Βάσει των παραπάνω ην ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη, σε περίπτωση: 

I. Υυσικού Προσώπου από τον ίδιο, 

II. Επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), (ΙΚΕ) , ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ (Α.Δ.). απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνχο. 

 

http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4497-17_fek_171-13-11-2017_teyxos_a/
http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4497-17_fek_171-13-11-2017_teyxos_a/
http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4497-17_fek_171-13-11-2017_teyxos_a/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-107-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-%ce%b1-147-4/
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2. Ψς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή 
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
ΔΠΗΖΜΑΝΖ 2: ε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα 

παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΣΕΤΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI 
Σελικές δηλώσεις ηνπ ίδηνπ ΣΔΤΓ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε ππνγξάθνληα). 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ 3: Για την νόμιμη και έγκυρη συμμετοχή, η προσφορά κάθε 

υποψήφιου προμηθευτή (προσφέρων) θα πρέπει, να συνοδεύονται από το Σ.Ε.Τ.Δ., 

το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι Οικονομικοί Υορείς προκειμένου να παράσχουν 
τις απαιτούμενες πληροφορίες. 
Επίσης: 

1. ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, 
συμπληρώνει ένα ΣΕΤΔ. 

2. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις 
ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει 
χωριστό/ά ΣΕΤΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το 

δικό του ΣΕΤΔ μαζί με χωριστό/ά ΣΕΤΔ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς 
στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 
3. Όταν σε μία διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή 

ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, χωριστό ΣΕΤΔ. 

Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τους Οικονομικούς Υορείς να αποτυπώσουν 
στο ΣΕΤΔ, αφορούν α) πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, β) 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα, γ) 

πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, τους τυχόν 
λόγους αποκλεισμού και δ) τα κριτήρια επιλογής και ειδικά αν εκπληρώνονται όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 
 ΕΠΙΗΜΑΝΗ 4: ε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) 

υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΣΕΤΔ όπου 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

Μέρους III του ΣΕΤΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους 
  
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο 
παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης 
Δήλωσης (εφεξής ΣΕΤΔ), το οποίο αποτελεί Τπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών 

φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 

εδ. α και θ του Ν. 4412/2016. 
12.2 ΣΕΤΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) 

Σο ΣΕΤΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΤ (ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται 
στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αρxής  

Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά 
έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε 
έντυπη μορφή. 
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12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΣΕΤΔ, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Ε) είναι οι εξής: 

Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ 

(Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη 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. 

τις περιπτώσεις των Κοι..Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' 
ελάχιστον όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου και τα μέλη του Εποπτικού 
υμβουλίου, άρθρο 12 παρ 9 και 10 Ν.2716/1999. 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της 
παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Σα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της 

επικουρικής ασφάλισης), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ. (Λόγοι που σχετίζονται 

με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να 
μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 
παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ψς σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 

του άρθρου 68 του ν. 3865/2010 
Σα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος 

ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. 
ε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, η Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 

μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ, Δ & Ε. 
Σ) Ειδικά για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής (κατ' αποκλειστικότητα) 
των ΚΟΙ..Π.Ε  απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναφέρονται στο ΣΕΤΔ στο 

Μέρος ΙΙ Α στο πεδίο [ε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα] και θα 
περιλαμβάνονται στον ΥΑΚΕΛΟ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ» του 

προσωρινού αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στην περίπτωση Δ του άρθρου 17.1 της 
παρούσας. 
Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ 
, Δ, Ε και Σ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ- ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ», όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

12.4 Σο ΣΕΤΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως 
εξής: 
- Σο μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, 

ΙΙΙ, ΙV,V & VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση,  όπως 
εμφαίνονται στα συνημμένα ΣΕΤΔ του Παραρτήματος Δ της παρούσας 

- Σο μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς.  
- Σο μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς - ΚΟΙΠΕ. 
- Σο μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης 

(βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας). 
- Σο μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον 
τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να 

φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Επισημαίνεται ότι : 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει 
και να υποβάλει ένα ΣΕΤΔ. 
• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να 

συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης χωριστό ΣΕΤΔ, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως 

Ιν (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας) 
• την περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της 

συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΣΕΤΔ του συμμετέχοντα 
οικονομικού φορέα και χωριστό ΣΕΤΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων (βλέπε 
άρθ. 12.6 της παρούσας) 
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• τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 
πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΣΕΤΔ. Για τις συμμετέχουσες 
Κοι..Π.Ε. το ΣΕΤΔ θα υπογράψουν όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου και 

του Εποπτικού υμβουλίου 
12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης 

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του  
Μέρους ΙΙ.Α. [Σρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται 

στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά 
ΣΕΤΔ για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως Μ. 
 γ) την περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. ε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 δ) την παρούσα σύμβαση, τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα είναι 
αποκλειστικά μεταξύ Κοι..Π.Ε. 
12.6 Τπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 

α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ 
του ΣΕΤΔ. 
β) ύμφωνα με την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΣΕΤΔ 
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β 

και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΣΕΤΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, 
προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 

και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον 
προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.  

γ) Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 15% 

αυτής, τότε ο υπεργολάβος πρέπει να είναι και αυτός Κοι..Π.Ε. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΚΑΙ   

                   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
                  (Άρθρα 96 και 121 του Ν.4412/2016) 

13.1 Σόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αρχής, στην διεύθυνση : Λ. Κ. 
Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 , αλαμίνα , 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 25-6-2020 ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 11.00 π.μ. 
έως 11.30 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη 
αποσφράγισης προσφορών). 

13.2 Σόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής, στην 

διεύθυνση της παραγράφου 13.1 άνω. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται με : 

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής, είτε 
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την 

Αρχή ε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 25-6-2020 
ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 11.00 π.μ. Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε 

για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν 
από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλώνται 
και φυλάσσονται από την Τπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού 

προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο επόμενο 
εδάφιο γ. 

(γ) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας 
διαγωνισμού, ήτοι στις 25-6-2020 και από ώρας 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της 

επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή 
από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις 

απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Η Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και 

ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η 

διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί 
έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν 

απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 :ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ –  
                  ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ - ΓΛΨΑ –  
                  ΛΟΙΠΑ   ΣΟΙΦΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 

14.1 Σρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 
(κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα: 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

     ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΟΤ……………………………………………………… 
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του οικονομικού 
φορέα  και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την 
αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, fax, mail)] 
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Για τον υνοπτικό Διαγωνισμό: «ΑΥΑΛΙΣΡΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΑΛΑΜΙΝΑ » 
     Αριθμός Διακήρυξης: 9995/29-05-2020 __________________________________  
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 
(Δνση : Λ. Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, αλαμίνα) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-6-2020 
 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
υμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.Α της παρούσας) 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Σεχνική Προσφορά» (βλέπε 
παρ. 14.2.Β της παρούσας).  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο 

οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 
14.2.Γ της παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 
14.2.Α Δικαιολογητικά υμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά υμμετοχής» περιέχει τα εξής: 

Ι. το ΣΕΤΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 
12 της παρούσας. 
14.2. Β Σεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Σεχνική προσφορά» περιέχει: 
Ο φραγισμένος φάκελος µε την ένδειξη Σεχνική Προσφορά θα περιέχει, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο οικονομικός φορέας µε την προσφορά 
οφείλει να καταθέσει: 

 Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, µε 
την οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

διακήρυξης και την υπ’ αριθµ. 01/2020 Μελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
Πρασίνου και Καθαριότητας. 
14.2. Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 

1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ' της παρούσας διακήρυξης, και 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), 
συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -
ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται 

κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/-ους.  
2. Ο φραγισμένος φάκελος µε την ένδειξη Οικονομική Προσφορά θα περιέχει, 
επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα σύμφωνα µε το επισυναπτόμενο στη παρούσα 

διακήρυξη υπόδειγμα (έντυπο της οικονομικής προσφοράς). 
3. Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων 

(4)μηνών από την επόμενη της ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που  
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

     την οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για 
κάθε ό χ η μ α  και συνολικά για όλα. Σο συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται 

και ολογράφως µαζί µε τον αναλογούντα ΥΠΑ. 
4. Προσφορές µε συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό, απορρίπτονται. 
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      τις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα ΥΠΑ που θα 
βαρύνει τον ∆ήµο αλαμίνας. 
    Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. 

Προσφορά που  θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
    Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
    Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά    απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα η Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να 
τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 
14.3 Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 
Σα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η υνθήκη της 
Φάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Συχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
14.4 Λοιπά στοιχεία 

- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο. 
- Σα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 1 του Ν.4250/2014 

- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει 
γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
-  

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ                                  
                  (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016-     
                  ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ   

1. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό, 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. 
τις ανωτέρω περιπτώσεις μαζί µε  την  ένορκη  δήλωση  ή  υπεύθυνη δήλωση 

προσκομίζεται έγγραφο δικαστικής ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού 
προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρεται . 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν 

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικός φορέα που 
συμμετέχει  στην ένωση . 
ε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 

στοιχεία έχουν τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από 
την  οποία διέπονται. 
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 

αυτά που υπεβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
3. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών,   κηρύσσεται   έκπτωτος   και   η   κατακύρωση   γίνεται   στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα µε την παράγραφο 1 και 

τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα µε την παράγραφο 1 
και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 
µματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. 
7. Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύει ο 

ν. 4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 
και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 
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-  Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της 
παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. ημειωτέο ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 

καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
επικυρωμένων αντιγράφων. 

-  Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται  

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 
4194/2013). ημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων µε συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (ύμβαση 
της Φάγης) ή άλλες  διακρατικές συμφωνίες. 

-  Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του 
Κώδικα  Δικηγόρων (ν.  4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 
-  Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 

8. Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, µε αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Σο ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

15.1 Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας. Η 

έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία 
στην αρμόδια επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την 

ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 
λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη 

της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 

δεκτή άλλη προσφορά. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
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Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι 
παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

15.2 Σα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 
το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Σο αρμόδιο όργανο καταχωρεί 

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, 
προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
β) τη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της διακήρυξης/μελέτης  και 

συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται 
αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους 
όρους των εγγράφων της διακήρυξης και της μελέτης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και 
κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό 
δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει 

η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει 
τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των 

προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της 

διαδικασίας. 
ε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν 
την ίδια ακριβώς τιμή των  «ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΥΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΨ)» ή  

«ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΕΤ ΥΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΥΨ)» του ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ, η Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό. 

15.3 Σα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 
απόφαση της Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ    
                   ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ (Άρθρο 103 Ν.4412/2016) 
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») 
για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΣΕΤΔ. Σα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
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16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για πέντε (5) 

επιπλέον ημέρες. 
 
16.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή 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 εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
του ΙV.Α, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του 

άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
Σα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 

την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
 ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ (ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ)              

                 (Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 
 
17.1 ΣΑ ΦΤΘΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΡΟΚΟΜΘΖΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΚΑΣΩΘΘ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ: 
1. Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία καθώς 

και τις μεταβολές του. 
2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξάμηνου, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. ημειώνεται ότι σε περίπτωση που 
το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο Τποψήφιος θα 

πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
3. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ που τηρείται 

στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 
4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους νθείιεη να καταβάλλει εισφορές 

για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 
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6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενημερότητες) για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, 
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, (φορολογική ενημερότητα), από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο 

χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, (φορολογική 

ενημερότητα),από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις, το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
8. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και υντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών χέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
εκδόθηκαν σε βάρος του εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων 
συμμετοχής (άρθρο 80 παρ. 2 περίπτ. γ' Ν 4412/16, όπως αυτή προστέθηκε με την 

παρ. Α.2 του άρθρου 39 του Ν 4488/201 7). 
> Ε ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΠΟΤ δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν 
καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, υποβάλλεται αντί αυτού ένορκη βεβαίωση ή, αν αυτή 

δεν προβλέπεται, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν 4412/16). 

9. ε περίπτωση ΣΗΡΙΞΗ ΣΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ΑΛΛΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 

ΥΟΡΕΨΝ 
> χετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και 

τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και 

οικονομικής επάρκειας που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης 
που προσφέρει. 

> το πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει 

να μη συντρέχει λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο 
άρθρο 5 της παρούσας. 

> Σα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
για τον οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και 
ελέγχονται κατά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα 

δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα. 
17.2 ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ· ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΚΟΜΙΖΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ 
ΚΑΣΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
1. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 
• Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας 
(ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): 

α) Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή 

δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 
εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΥΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή 
τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4250 / Α’ / 

26-03-2014). 
 

 
 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 
• Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής 
εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ): 

α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της 
εταιρείας το 
οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
• Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 
πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία 
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 

οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

β) ε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό 
από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής 
ή προέλευσης. την κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

• Για IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών: 
α) Επίσημο αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου καταστατικού της 
εταιρείας το 

οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των τροποποιήσεων. 
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
• Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 

κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
2. Σο Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπο τους, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη 

εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή, πιο συγκεκριμένα: 

Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού υμβουλίου (σε περίπτωση Ανωνύμων 
Εταιρειών και υνεταιρισμών), απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., 
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, 

κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό 
του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός 

εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή 
άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις). την περίπτωση 
κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. ε 

περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού υμβουλίου (σε περίπτωση 
Α.Ε. και υνεταιρισμών) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή 
Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ii. την 

έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά, iii. το μέρος της προμήθειας-υπηρεσίας (ποσοστό 

συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στην εκτέλεση της 
προμήθειας-υπηρεσίας, iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον 
ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν 

ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, ν. 
τον υντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν 
προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής, vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα 
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συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, viii. ότι η 

κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα 
διακήρυξη διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την 

προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα 
υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια 
φορολογική αρχή, ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ 

ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο αφορά στους διαχειριστές και στο νόμιμο 

εκπρόσωπο για: 

α) τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε), β) τις προσωπικές εταιρείες 

(Ο.Ε & Ε.Ε), 
γ) τις εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε. 
δ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού 
υμβουλίου ε) Ειδικότερα για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε), το Απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ αφορά: τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και φια ηα 

πέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

4. Ηζρχνλ Πιζηοποιηηικό ηος οικείος επαγγελμαηικού ή εμποπικού κεηξψνπ που τηρείται 

στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

5. Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους νθείιεη να καταβάλλει εισφορές για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
6. Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή δηνηθεηηθήο αξρήο από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού. 

7. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ κοινυνικήρ αζθάλιζηρ (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) 

για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Από τα 

περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ειδικότερα: 

α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.), εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) 

Ι.Κ.Ε. και οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
8. Πιζηοποιηηικό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, (θοπολογική 

ελεκεξφηεηα),από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον 
έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

9. Πιζηοποιηηικό ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 

που εκδόθηκαν σε βάρος του εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής (άρθρο 80 παρ. 2 περίπτ. γ' Ν 4412/16, όπως αυτή 

προστέθηκε με την παρ. Α.2 του άρθρου 39 του Ν 4488/201 7). 
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Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΠΟΤ δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν 
καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσειο, ππνβάιιεηαη αληί απηνχ έλνξθε βεβαίσζε ή, αν αυτή 

δεν προβλέπεται, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν 4412/16 

10. ε περίπτωση ΣΗΡΙΞΗ ΣΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ΑΛΛΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 
ΥΟΡΕΨΝ 

> χετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και 
τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και 

οικονομικής επάρκειας που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της στήριξης 
που προσφέρει. 

> το πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, πρέπει 

να μη συντρέχει λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται στο 
άρθρο 5 της παρούσας. 

> Σα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
για τον οικονομικό φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και 
ελέγχονται κατά το στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα 

δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα. 
17.3 ε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
17.4 Σα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
17.5  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 

προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

17.6 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, από την επιτροπή 
διενέργειας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το ΣΕΤΔ είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

Ν. 4412/16 αποκλείεται ο προσωρινός ανάδοχος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
- 

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ - ΤΝΑΧΗ ΤΜΒΑΗ                                        
                   (Άρθρο 105 Ν.4412/2016) 
18.1 Η Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της 

απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 
της παρούσας). 

18.2 τη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο 
και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης  πρόσκλησης, προσκομίζοντας 

εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας, καθώς και 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17 της παρούσας 

(εφόσον υφίσταται αλλαγή). 
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18.3 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 και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/16. 

18.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: 

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης του άρθρου 3.2 της 
παρούσας και β) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της 

Αρχής 
18.5 Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς 
του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η δαπάνη, της διακήρυξης και της 
σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση 

δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση 
υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τον Ανάδοχο από τον ίδιο ή 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Κατά την σύνταξη της δημόσιας σύμβασης 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.4412/2016 ήτοι : α) οι διατάξεις 
του παρόντος, β)οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 

καθώς και οι όροι του άρθρου 130 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 
13.1 και 15.1 της παρούσας 

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και 
υποβολής που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που 

υποβάλλονται τέτοιες. Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν 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 τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 
του Ν. 4412/2016. 

Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει 
τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που 

έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102. 
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. 
Σέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΑΕΙ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) 
20.1 Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο 

ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 σο 

εμήο : αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 127 του ν. 4412/201 

61 και προβλέπεται ότι η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία 

που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  
 

 
 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-127-%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-127-%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84/
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με ένα επί τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της 
ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται το 
δικαίωμα προαίρεσης. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Σο παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΤΗΕΙ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

21.1 Εγγύηση υμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 
21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός ΥΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή. 

την περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, 
δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 

του Ν.4412/2016) 
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 α) την ημερομηνία έκδοσης 

     β) τον εκδότη 
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται 

δ) τον αριθμό της εγγύησης  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση και 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
Ειδικά το γραμμάτιο του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα 

παρακάτω στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα 
αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα  υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον 

τίτλο της σύμβασης. 
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ε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, κατά το άρθρο 3.2 της 

παρούσας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της 
νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός ΥΠΑ. Σο 

αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 
του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του 
αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
ε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης 
21.3 Εγγυητική προκαταβολής 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση 
εγγυητικής προκαταβολής. 
21.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου ή στα κράτη-μέρη της 

Δ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Σαμείο 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. 
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (άρθρο 106 Ν.4412/2016) 
Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016, 
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 

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

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
 ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι 
παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ/ΕΡΓΑΙΨΝ (Άρθρο 219 Ν.4412/2016) 
Οι υπηρεσίες/εργασίες  παραλαμβάνονται τμηματικά,  από   την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής της Αρχής. 
 Σην παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 

παρακολουθούν και εποπτεύουν  αρμόδιοι υπάλληλοι που ορίζονται από τη 
Διεύθυνση ΠΠ&Κ. 

Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και 
Ποιοτικής Παραλαβής. 

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΤΡΨΕΙ - ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ  
(Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016) 

24.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος1 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση 
ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης 
της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

την περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
τον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά 
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. 
24.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη 

της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 
απόφαση της Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΥΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΥΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

Σο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 
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24.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη 

σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 : ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 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 τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με 
την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή 

υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες 

υλλογικές υμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να 
τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, 

αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την 
τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές. Επίσης υποχρεούται να 

εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς 
φορείς και σε κάθε τρίτο. 
2. την Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των 

ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. ε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των 
παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Αρχή να καταγγείλει 
μονομερώς τη σύμβαση. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση 
κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη της 

σύμβασης και επικοινωνία με αρμόδια όργανα της Αρχής τον/την οποίο-α θα 
γνωστοποιήσει σε αυτήν. 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 

ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό της των νομίμων αδειών, 
αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες 
απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών 

του έναντι της Αρχής 
7. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε στιγμή 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να προσκομίζει και όσα ή όποια πιστοποιητικά 
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που χρησιμοποιεί κατά την 
εκτέλεση αυτής και τα οποία ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β' της παρούσας 

διακήρυξης. 
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8. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την 
πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον 
τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αρχής. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 26 : ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ,    
                   ΥΟΡΟΙ, ΚΡΑΣΗΕΙ  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016) 

26.1. Φρηματοδότηση 
Σο έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους και έχει εγγραφεί  στον προϋπολογισμό 

του Δήμου αλαμίνας έτους 2020, με τίτλο «ΑΥΑΛΙΣΡΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΔΗΜΟΤ 
ΑΛΑΜΙΝΑ» και  Κ.Α  10-6253.000, 15-6253.000, 20-6253.005, 30-6253.000, 
35-6253.000, 

26.2 Υόροι – Κρατήσεις 
τη συμβατική αξία των υπηρεσιών , εκτός του ΥΠΑ, διενεργούνται όλες οι νόµιµες 

κρατήσεις (και τα τέλη χαρτοσήμου) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Σα παραπάνω ποσά έχουν περιληφθεί στην προσφερόμενη από τον υποψήφιο 
ανάδοχο τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή 

ενδεχόμενη απαίτηση από τον ανάδοχο για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ 
αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 
Γενικά ο ανάδοχος βαρύνετέ βάση των κειμένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, 

τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον ΥΠΑ που βαραίνει τον ∆ήµο 

αλαμινας. 
26.3 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής 
 (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του κάθε τιμολογίου µετά τη σχετική έκδοση του 
σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις 

κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του συμφωνητικού και να παραδίδει 

εμπρόθεσμα τα αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στην Οικονομική Τπηρεσία 
προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα. 

Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως 

την τελική εξόφληση. 
 ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
27.1 Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει 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 στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις υνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ.    

27.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της 
παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 
      αλαμίνα    ….. Μαΐου  2020 
         Θεσξήζεθε  

O Γήκαξρνο  αιακίλαο 

Γηψξγνο  Παλαγφπνπινο

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΜΕΛΕΣΗ 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                 «ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΓΖΜΟΤ 

ΑΛΑΜΗΝΑ» 

   ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ                                      

---------------------------------------------                   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ : 40.369,90,00 €                   
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ                    

ΠΡΑΗΝΟΤ & ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ                    Κ.Α.:  10-6253.000, 15-6253.000, 20-6253.005,                                                                        
                                                                                  30- 6253.000, 35-6253.000 

 

ΜΔΛΔΣΖ: ΑΦΑΛΗΣΡΑ  ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ  ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Με ηελ κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη ε αζθάιηζε φισλ ησλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη  

κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο αζθάιηζεο 

θαη γηα έλα ρξφλν.  

Ζ αζθάιηζε ησλ παξαπάλσ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 237/1986 θαη ησλ Ν. 

4412/2016 – Ν. 3643/2006 (Νένο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) θαζψο θαη ησλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ θαη λνκνζεζίαο πεξί αζθάιηζεο απηψλ κεηά απφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ.  

Δπεηδή ηα ηξέρνληα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ δελ έρνπλ ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο ιήμεο, ζα αζθαιίδνληαη ηκεκαηηθά, απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο ηζρχνπζαο αζθάιηζεο ηνπο θαη γηα έλα ρξφλν, θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ζα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ.  

 

1. Γηα φια ηα νρήκαηα (κε ηα θαηψηαηα φξηα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο)  

1.1. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζχκα  

1.2. Τιηθέο δεκίεο ηξίησλ αλά αηχρεκα 

1.3. Πξνζσπηθφ αηχρεκα νδεγνχ (πιελ κνηνπνδειάησλ-κνηνζηθιεηψλ)  

1.4. Πξνζηαζία Bonus Malus  

 

 2. Δπηπιένλ γηα ηα απνξξηκκαηνθφξα, πιπληήξηα θάδσλ, θαιαζνθφξα, θνξηεγά θαη κεραλήκαηα 

έξγνπ θαηά ηελ ρξήζε ηνπο σο εξγαιεία (κε ηα θαηψηαηα φξηα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο)  

2.1 Κάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο εξγαιείν  

2.2 Κάιπςε αζηηθήο επζχλεο γηα πιηθέο δεκίεο ηξίησλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο  

εξγαιείν  

 

εκ.: Ο αλάδνρνο εθηφο ησλ παξαθάησ αλαγξαθφκελσλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

έρεη ηελ ππνρξέσζε αζθάιηζεο θαη φζσλ πηζαλφλ ζα ζέζεη ζε θπθινθνξία ν Γήκνο αιακίλαο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ Φεξεγγπφηεηαο.  
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ 

 

1. ΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΟΓΖΓΟΤ  

. Αληηθείκελν αζθάιηζεο  

. Έθηαζε αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ  

. Σνπηθή έθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο  

. Έλαξμε αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο  

. Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο  

. Αχμεζε ειάηησζεο ηνπ θηλδχλνπ  

. Ννκηθή ζέζε ηξίησλ  

. Δπέιεπζε αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο  

. Αζθαιηζηηθά βάξε κεηά ηελ επέιεπζε αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο  

. Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ηνπ αζθαιηζηή  

. Καηαγγειία κεηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο  

. Απνδνρή δαπαλψλ ζηνλ αζθαιηζηή  

. πκςεθηζκφο  

. Παξαγξαθή  

. Αλαθνηλψζεηο – δειψζεηο  

. Αξκνδηφηεηα δηθαζηεξίσλ  

 

2. ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΑΣΤΥΖΜΑ ΟΓΖΓΟΤ ΚΑΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ  

. Αζηηθή επζχλε  

. Τπνρξεψζεηο αζθαιηζηή θαη αζθαιηζκέλσλ  

. Αζθαιηζηηθφ πνζφ θαη αζθάιηζκα  

. Τπνινγηζκφο απνδεκίσζεο  

. Πεξηνξηζκνί θαη εμαηξέζεηο  

. Γεληθνί θίλδπλνη πνπ απνθιείνληαη  

. Γειψζεηο αζθαιηζκέλνπ, ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο  

. Γεσγξαθηθά φξηα  

. Απνδεκηψζεηο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο δαπάλεο  

. Δπίδνκα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαη απνδεκηψζεσλ  

. Καηαβνιή αζθαιίζκαηνο θαη παξαγξαθή  

. Φφξνη θαη άιιεο επηβαξχλζεηο  

 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ αζθάιηζε ησλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ γηα έλα ρξφλν, αλέξρεηαη ζην κηθηφ πνζφ ησλ 40.369,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ φισλ 

ησλ επηβαξχλζεσλ θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2020.  

Σα πξνο αζθάιηζε απηνθίλεηα, νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ είλαη ηα εμήο: 

  

Κ.Α.   10-6253.000 

Α/Α 

ΑΡ. 

ΚΤΚΛΟΦ

. 

ΔΗΓΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΣΤΠΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΑΓΔΗΑ 1
ηρ

 

ΚΤΚΛΟΦ

ΟΡΗΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚ

Ζ ΗΥΤ 

B

M 

1 ΚΖΟ 4198 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 15 

ΘΔΔΩΝ 
RENAULT 2000 17 2 

2 ΚΖΟ 4238 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 30 

ΘΔΔΩΝ 

FIAT IVECO 

1753 
1999 35 2 

3 ΚΖΤ 5975 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 10 

ΘΔΔΩΝ 
MERCEDES 2002 16 2 

4 ΚΖΤ 6494 
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 15 

ΘΔΔΩΝ 
RENAULT 0509 2006 16 2 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 

Κ.Α.   15-6253.000 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΤΚΛΟΦ 

ΔΗΓΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΣΤΠΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΑΓΔΗΑ 1
ηρ

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓ

ΗΚΖ ΗΥΤ 
BM 

1 ΚΖΟ 4149 ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ HUNDAI 2003 11 1 

2 ΚΖΤ 6363 ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ HUNDAI MATR 2003 11 1 

3 KHY 6335 EPIBATHΓO OPEL 2006 14  

 

Κ.Α.   20-6253.005 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΤΚΛΟΦ. 

ΔΗΓΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΣΤΠΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΑΓΔΗΑ 1
ηρ

 

ΚΤΚΛΟΦ

ΟΡΗΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΗΥΤ 
BM 

1 ¨ΚΖΖ 5738 ΦΟΡΣΖΓΟ TOYOTA 1999 17  

2 KHH 5749 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 1993 57  

3 ΚΖΖ 8626 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

ΜΑΣΑΦΟΡΑ 
SCANIA 2004 85 1 

4 KHH 8628 
ΦΟΡΣΖΓΟ 

ΜΑΣΑΦΟΡΑ 
MERCEDES 2020   

5 ΚΖΟ 3757 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 
MERCEDES 

1314 K/31 
1993 36 1 

6 ΚΖΟ 4193 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ VOLVO 2000 33 1 

7 ΚΖΟ 4242 ΦΟΡΣΖΓΟ 
MERCEDES 

0704 
1999 66 1 

8 ΚΖΟ 4343 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 1995 24 1 

9 ΚΖΟ 4359 
ΔΛΚΤΣΖΡΑ 

ΔΠΗΚΑΘΗΜΔΝΟ 
MERCEDES 1996 88 1 

10 KHO 4854 
ΑΠΟΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ 

ΣΡΗΑΞΟΝΗΚΟ (ΓΠ) 
SCANIA 1996 66  

11 ΚΖΤ 5968 ΦΟΡΣΖΓΟ MAN 716 2001 74 1 

12 ΚΖΤ 6007 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 704 2002 57 1 

13 ΚΖΤ 6073 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO SPA 6121 2004 35 1 

14 ΚΖΤ 6074 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ IVECO SPA 6121 2004 35 1 

15 ΚΖΤ 6433 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 1560 2005 18 1 

16 ΚΖΤ 6449 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ NISSAN 1311 2006 17 1 

17 ΚΖΤ 6450 
ΔΛΚΤΣΖΡΑ 

ΔΠΗΚΑΘΗΜΔΝΟ 
VOLVO 2702 2006 97 1 

18 ΚΖΤ 6458 ΦΟΡΣΖΓΟ 
VOLKS WAGEN 

0707 
2006 17 1 

19 ΚΖΤ 6482 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

DAIMLER 

CHRESLER  

6028 

2007 72 1 

20 ΚΖΤ 6483 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  

DAIMLER 

CHRESLER  

6028 

2007 72 1 

21 ΚΖΤ 6487 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
RENAULT 6088 2007 29 1 

22 ΚΖΤ 6488 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
RENAULT 6088 2007 29 1 

23 ΚΖΤ 6498 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ SCANIA 2103 1995 51 1 

24 ΚΖΤ 6513 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES  2008 38 1 

25 ΚΖΤ 6514 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES  2008 38 1 

26 ΚΖΤ 6541 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ MERCEDES 2008 72 1 

27 ΚΖΤ 6552 ΦΟΡΣΖΓΟ MERCEDES 2009 72 1 

28 ΚΖΤ 6557 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  
MERCEDES 

0705 
2009 72 1 

29 ΚΖΤ 6558 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  
MERCEDES 

6352 
2009 72 1 

30 ΚΖΤ 6559 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  NISSAN 6205 2009 16 1 

31 ΚΖΤ 6560 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ NISSAN 6206 2009 16 1 

32 ΚΖΤ 6561 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  NISSAN 6206 2009 16 1 

33 ΚΖΤ 6578 
ΔΛΚΤΣΖΡΑ 

ΔΠΗΚΑΘΗΜΔΝΟ 
DAF 2101 2003 75 1 

34 ΚΖΤ 6590 ΑΡΠΑΓΖ 
DAIMLER 

CHRESLER  
2003 72 1 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

0794 

35 ΜΔ 42962 
ΦΟΡΣΩΣΖ 

ΔΚΚΑΦΖ 

CASE 580 

K/4WD/TURBO 
1996 ΠΡΑΓ. 79 2 

36 ΜΔ 58570 
ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜ

Α 
RAM 2000 ΠΡΑΓ. 113 2 

37 ΜΔ 66478 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 814 1992 ΠΡΑΓ. 132 2 

38 ΜΔ 87154 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 

ΚΑΓΩΝ 

DIAMLER CHR 

1318 

(TΟUMBAS) 

2005 ΠΡΑΓ. 63 2 

39 ΜΔ 95202 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 

ΚΑΓΩΝ 
HEPHAESTUS 2007 ΠΡΔΓ. 75 2 

40 ΜΔ 104229 ΑΡΩΘΡΟ SICAS 2008 ΠΡΑΓ. 175 2 

41 ΜΔ 111299 ΑΡΩΘΡΟ RAVO 560 2009 ΠΡΑΓ. 160 2 

42 ΒΕΑ 0934 ΣΡΗΚΤΚΛΟ PIAGGIO 7707 2006 30 
2 

 

 

 

Κ.Α.   30-6253.000 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΤΚΛΟΦ. 

ΔΗΓΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΣΤΠΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΑΓΔΗΑ 1
ηρ

 

ΚΤΚΛΟΦ

ΟΡΗΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΗΥΤ 
BM 

1 ΚΖΖ 5724 ΦΟΡΣΖΓΟ BMC 2011 53 2 

2 ΚΖΟ 4153 
ΚΛΔΗΣΟ 

ΦΟΡΣΖΓΟ 
CITROEN 0502 1999 14 1 

3 ΚΖΟ 4355 ΤΓΡΟΦΟΡΟ MERCEDES 1994 77  

4 ΚΖΟ 4356 ΦΟΡΣΖΓΟ 
MERCEDES 

0704 
1996 36 1 

5 ΚΖΤ 6354 ΔΠΗΒΑΣΖΓΟ VOLKS WAGEN 2009 14 1 

6 ΚΖΤ 6457 ΦΟΡΣΖΓΟ 
VOLKS WAGEN 

0707 
2006 17 1 

7 ΚΖΤ 6532 ΤΓΡΟΦΟΡΟ VOLVO 2008 43 2 

8 ΚΖΤ 8427 ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ 
MITSUBISHI 

5701 
1997 16 1 

9 ΜΔ 95215 
ΦΟΡΣΩΣΖ 

ΔΚΚΑΦΖ 

RAM ITALIA 

FM 40.13C 
2007 ΠΡΑΓ. 102 2 

10 ΜΔ 107857 ΓΗΑΓΡΑΜΜΗΔΩΝ HOFMAN 2009 60  

11 ΜΔ 107894 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

MAZDA B2.500 

RAP (GRECA-

ST800040) 

2009 ΠΡΑΓ. 109 2 

12 ΜΔ 107913 
ΦΟΡΣΩΣΖ - 

ΔΚΚΑΦΔΑ  
JCB 2009 ΠΡΑΓ. 101 2 

13 ΜΔ 111297 

ΦΟΡΣΖΓΑΚΗ 

(ΛΔΠΗΓΑ 

ΑΠΟΥΗΟΝΗΜΟΤ) 

ASSALONI 

COMERC - 

LEOMAR 

RODEO RAM 

2009 ΠΡΑΓ. 146 2 

14 ΜΔ 111324 ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΟ 

MAN TGL 

10.80/LONGO 

EURO SERVIS 

2009 ΠΡΑΓ. 180 2 

15 ΜΔ 120470 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ 
ISUZU 2012 ΠΡΑΣ. 136 2 

16 ΕΜΟ 0368 ΓΗΚΤΚΛΟ 
HONDA 

ASTREA 
2001 1 2 

17 

ΑΡ. 

ΠΛΑΗΗΟΤ   

0681965 

ΣΑΠΑΚΗ ΜΗΚΡΟ JCB   2 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 

Κ.Α.   35-6253.000 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΚΤΚΛΟΦ. 
ΔΗΓΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 
ΣΤΠΟ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΑΓΔΗΑ 

1
ηρ

 

ΚΤΚΛΟ

ΦΟΡΗΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΗΥΤ 
BM 

1 ΚΖΟ 3746 ΦΟΡΣΖΓΟ MERCEDES 1986 34 1 

2 ΚΖΟ 4192 ΦΟΡΣΖΓΟ 
IVECO 

MAGIRUS 
2000 57 1 

3 ΚΖΤ 6592 ΑΡΠΑΓΖ 
DAIMLER 

CHRESLER  

0794 
2003 72 1 

4 ΜΔ 75836 
ΦΟΡΣΩΣΖ 

ΔΚΚΑΦΖ 
JCB 3CXSM4T 2003 ΠΡΑΓ. 85 2 

5 ΜΔ 111298 
ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚ

Ο 

HYMACH 

COMERC - 

LEOMAR 

RODEO RAM 

2009 ΠΡΑΓ. 146 2  

6 ΚΤ 7355 ΦΟΡΣΖΓΟ SCANIA 1997 51  

 

                                                                                                             αλαμίνα      15/01/2020 

 

                           Ο ΘΔΩΡΖΑ                                                              Ζ  ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

 

             ΣΑΜΑΣΗΟ  ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ                                           ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

              ΝΑΤΠΖΓΟ  ΜΖΥ/ΚΟ (ΣΔ)                                          ΓΔΩΠΟΝΟ   (ΠΔ9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 

 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                 «ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΓΖΜΟΤ 

ΑΛΑΜΗΝΑ» 

   ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ                                      

---------------------------------------------                   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΥ : 40.500,00 €                   
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ                    

ΠΡΑΗΝΟΤ & ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ                    Κ.Α.:  10-6253.000, 15-6253.000, 20-6253.005,                                                                        
                                                                                           30- 6253.000, 35-6253.000 

 

                                                                                  Απιθ. Μελέηηρ: 01/2020                                                                                      
 

 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 
A/A ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΑ K.A ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΓΑΠΑΝΖ 

1 ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 10-6253.000  4 6.500,00 

2 ΟΥΖΜΑΣΩΝ & 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 

15-6253.000  3 924,36 

3 ΓΖΜΟΤ 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ 

20-6253.005 ΣΔΜ. 42 21.945,54 

4 ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΩΝ 30-6253.000  17 7.000,00 

5  35-6253.000  6 4.000,00 

   ΤΝΟΛΟ 72 40.369,90 

 

 

                                                                                                             αλαμίνα  15/01/2020 

 

                           Ο ΘΔΩΡΖΑ                                                           Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

 

             ΣΑΜΑΣΗΟ  ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ                                            ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

              ΝΑΤΠΖΓΟ  ΜΖΥ/ΚΟ (ΣΔ)                                           ΓΔΩΠΟΝΟ (ΠΔ9) 
   

                        
 
            

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ:  ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΟΔΗΓΙΕ 

                                                                    Προς το Δήμο αλαμίνας  
                                                                «ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΑ» 

    
                                                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ : 40.369,90 €                   
                                                                          Κ.Α.:  10-6253.000, 15-6253.000, 20-6253.005,                                                                        
                                                                                     30- 6253.000, 35-6253.000 
 
                                                                                  Αριθ. Μελέτης: 01/2020                                                                                      
 

    
<< ΑΦΑΛΙΣΡΑ 

   
       
       
                                           

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ          ΠΡΟΦΟΡΑ 
                                    ΓΙΑ ΤΟ   ΧΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΠΣ  ΕΤΟΥΣ   ΑΡΠ   ΤΗ   ΛΗΞΗ   ΤΗΣ  

  
                                  ΤΕΧΟΥΣΑΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

 
         

         ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ     Ή     ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ     

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Α/Α ΕΙΔΟ   ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ Ε (€) 

  

 

1 
ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ   

ΑΛΑΜΙΝΟ   ΓΙΑ  ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ  
Η ΠΡΟΦΟΡΑ 

72 

      

 
    

    

         

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

         

     0    

     ΠΡΟΦΕΡΩΝ    

         

         

         

         

         

         

         

         

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ  ΟΙ  ΠΙΝΑΚΕ  ΜΕ ΣΗΝ  ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ  
ΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΟΤ   ΚΟΣΟΤ   

 ΣΩΝ  ΑΦΑΛΙΣΡΩΝ  ΑΝΑ  ΟΧΗΜΑ   

         

         

         

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ    

ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ../2020 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ    

         

 ΣΗ   ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

  

   

   

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

         

Κ.Α.   10-6253.000       

         

Α/Α ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦ. ΕΙΔΟ ΟΧΗΜΑΣΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΙΧΤ 
 ΙΧΤΟΝ BM 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΒΑΕΙ 

ΙΧΤΟΝΣΟ 
Β/Μ (€)    

1 ΚΘΟ 4198 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 ΘΕΕΩΝ 17 2   
   

2 ΚΘΟ 4238 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 ΘΕΕΩΝ 35 2   
   

3 ΚΘΤ 5975 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10 ΘΕΕΩΝ 16 2   
   

4 ΚΘΤ 6494 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 ΘΕΕΩΝ 16 2   
   

 

 

 

        

Κ.Α.   15-6253.000       

         

Α/Α ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦ. ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΗΥΤ 
BM 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΒΑΕΙ 

ΙΧΤΟΝΣΟ 
Β/Μ (€)    

1 ΚΘΟ 4149 ΕΠΙΒΑΣΘΓΟ 11 1      

2 ΚΘΤ 6363 ΕΠΙΒΑΣΘΓΟ 11 1      

3 ΚΘΤ 6335 ΕΠΙΒΑΣΘΓΟ 11        

 

 

 

        

Κ.Α.   20-6253.004       

         

Α/Α ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦ. ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΗΥΤ 
BM 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΒΑΕΙ 

ΙΧΤΟΝΣΟ 
Β/Μ (€)    

1 ΚΘΘ 5738 ΦΟΡΣΘΓΟ 17      

2 ΚΘΘ 5749 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 57 1      

3 ΚΘΘ 8626 ΦΟΡΣΘΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 85      

4 ΚΘΘ 8628 ΦΟΡΣΘΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ  38      

5 ΚΘΟ 3757 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 36 1      

6 ΚΘΟ 4193 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 33 1      

7 ΚΘΟ 4242 ΦΟΡΣΘΓΟ 66 1      

8 ΚΘΟ 4343 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 24 1      

9 ΚΘΟ 4359 ΕΛΚΤΣΘΡΑ ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ 88 1 
     

10 ΚΘΟ 4854 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 66      

11 ΚΘΤ 5968 ΦΟΡΣΘΓΟ 74 1      

12 ΚΘΤ 6007 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 57 1      

13 ΚΘΤ 6073 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 35 1      

14 ΚΘΤ 6074 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 35 1      

15 ΚΘΤ 6433 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 18 1      

16 ΚΘΤ 6449 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 17 1      

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

17 ΚΘΤ 6450 ΕΛΚΤΣΘΡΑ ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ 97 1 
     

18 ΚΘΤ 6458 ΦΟΡΣΘΓΟ 17 1      

19 ΚΘΤ 6482 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 72 1      

20 ΚΘΤ 6483 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  72 1      

21 ΚΘΤ 6487 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ 29 1 
     

22 ΚΘΤ 6488 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ 29 1 
     

23 ΚΘΤ 6498 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 51 1      

24 ΚΘΤ 6513 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38 1      

25 ΚΘΤ 6514 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38 1      

26 ΚΘΤ 6541 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 72 1      

27 ΚΘΤ 6552 ΦΟΡΣΘΓΟ 72 1      

28 ΚΘΤ 6557 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  72 1      

29 ΚΘΤ 6558 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  72 1      

30 ΚΘΤ 6559 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  16 1      

31 ΚΘΤ 6560 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 16 1      

32 ΚΘΤ 6561 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  16 1      

33 ΚΘΤ 6578 ΕΛΚΤΣΘΡΑ ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ 75 1 
     

34 ΚΘΤ 6590 ΑΡΠΑΓΘ 72 1      

35 ΜΕ 42962 ΦΟΡΣΩΣΘ ΕΚΚΑΦΘ ΠΡΑΓ. 79 2 
     

36 ΜΕ 58570 ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑ ΠΡΑΓ. 113 2 
     

37 ΜΕ 66478 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΠΡΑΓ. 132 2      

38 ΜΕ 87154 ΠΛΤΝΣΘΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΠΡΑΓ. 63 2 
     

39 ΜΕ 95202 ΠΛΤΝΣΘΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΠΡΕΓ. 75 2 
     

40 ΜΕ 104229 ΑΡΩΘΡΟ ΠΡΑΓ. 175 2      

41 ΜΕ 111299 ΑΡΩΘΡΟ ΠΡΑΓ. 160 2      

42 ΒΗΑ 0934 ΣΡΙΚΤΚΛΟ 30 2 
  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Κ.Α.   30-6253.000       

         

Α/Α ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦ. ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΗΥΤ 
BM 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΒΑΕΙ 

ΙΧΤΟΝΣΟ 
Β/Μ (€)    

1 ΚΘΘ 5724 ΦΟΡΣΘΓΟ 53 2     

2 ΚΘΟ 4153 ΚΛΕΙΣΟ ΦΟΡΣΘΓΟ 14 1      

3 ΚΘΟ 4355 ΤΔΡΟΦΟΡΟ 77      

4 ΚΘΟ 4356 ΦΟΡΣΘΓΟ 36 1      

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

5 ΚΘΤ 6354 ΕΠΙΒΑΣΘΓΟ 14 1      

6 ΚΘΤ 6457 ΦΟΡΣΘΓΟ 17 1      

7 ΚΘΤ 6532 ΤΔΡΟΦΟΡΟ 43 2     

8 ΚΘΤ 8427 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ 16 1      

9 ΜΕ 95215 ΦΟΡΣΩΣΘ ΕΚΚΑΦΘ ΠΡΑΓ. 102 2      

10 ΜΕ 107857 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΕΩΝ 60      

11 ΜΕ 107894 ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΠΡΑΓ. 109 2      

12 ΜΕ 107913 ΦΟΡΣΩΣΘ - ΕΚΚΑΦΕΑ  ΠΡΑΓ. 101 2      

13 ΜΕ 111297 
ΦΟΡΣΘΓΑΚΙ (ΛΕΠΙΔΑ 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΜΟΤ) 
ΠΡΑΓ. 146 2 

     

14 ΜΕ 111324 ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ ΠΡΑΓ. 180 2 
     

15 ΜΕ 120470 ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ ΠΡΑΣ. 136 2 
     

16 ΗΜΟ 0368 ΔΙΚΤΚΛΟ 1 2      

17 
ΑΡ. ΠΛΑΙΙΟΤ   

0681965 
ΣΑΠΑΚΙ ΜΙΚΡΟ   2 

     

 

 

 

        

Κ.Α.   35-6253.000       

         

Α/Α ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦ. ΔΗΓΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΗΥΤ 
BM 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ 
ΒΑΕΙ 

ΙΧΤΟΝΣΟ 
Β/Μ (€)    

1 ΚΘΟ 3746 ΦΟΡΣΘΓΟ 34 1      

2 ΚΘΟ 4192 ΦΟΡΣΘΓΟ 57 1      

3 ΚΘΤ 6592 ΑΡΠΑΓΘ 72 1      

4 ΜΕ 75836 ΦΟΡΣΩΣΘ ΕΚΚΑΦΘ ΠΡΑΓ. 85 2      

5 ΜΕ 111298 ΧΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΟ ΠΡΑΓ. 146 2      

6 ΚΤ 7355 ΦΟΡΣΘΓΟ 51      

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Η συνολική τιμή προσφορά μας ανέρχεται στα (Ολογράφως) 

………………………………………………………………………………………………….... 
                                                                                                      

 Ολογράφως Αριθμητικά 
ύνολο   
ΥΠΑ   

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

  

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

                                                                                      Για την (εταιρεία) 
                                                                                      Με εκτίμηση, 
 

 
(Ημ/νία, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, Τπογραφή) 

ΟΔΗΓΙΕ (Δηδηθέο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) 

 

1. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 

2. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ελψ 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή δήισζε απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηεο 

ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο 

3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ 

δίδεηαη εληαία ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

4. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα 

εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή 

απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Αξρή. 
5 . Θ α  πξ έ πε η  λ α  αλαγ ξ άθ εη α η  ν  Υ ξφ λν ο  Ηζ ρχνο  η εο  Πξ νζ θν ξάο  κε  έ λ αξμε  

απφ  η ε λ  ε πνκ έλ ε  η ε ο  εκε ξνκ ε λ ί αο  δ η ελ έξ γ ε η αο  ηνπ  δ η αγσ λ η ζκνχ .  
Π ξ νζθ νξ ά  πνπ  ν ξ ί δ ε η  κ η θξ φ ηεξ ν  ρξφλ ν  η ζ ρχνο  απφ  ην λ  δε η νχκε λν  ζη ν  
άξ ζξ ν  9  η εο  δ η αθή ξπμ εο ,  δ ε ι  απφ  ε θαηφ λ  ε ί θνζ η  ( 120 )  εκ έξ εο ,  ζα  
απν ξξ ί πη εη α η  σο  απαξ άδε θη ε .  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ∆’ : Συποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΣΕΤ∆)      

                              του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α’147) για   

                 διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των   

                                 οδηγιών 

 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 
 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi   και τθ 

διαδικαςία  ανάκεςθσ 
 

 
 

-0 
 

 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ 

ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: Διμοσ  αλαμίνασ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : [6266] 

- Σαχυδρομικι  διεφκυνςθ  /  Πόλθ  /  Σαχ.  Κωδικόσ:  Λεωφ.  Κ. Καραμνλι & 

Αμμοχϊςτου 1/ αλαμίνα/18900 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: οφία οφρά 

- Σθλζφωνο:  2312027445 

- Θλ. ταχυδρομείο: do@dsalaminas.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.salamina.gr 
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ  (ςυμπεριλαμβανομζνου του  

ςχετικοφ CPV):ΑΦΑΛΙΣΡΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ ΔΘΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΑ-CPV 66514110-0 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: 6266 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Τπθρεςίεσ ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν 
υπάρχει): *……+ 

Παροχι   πλθροφοριϊν   δθμοςίευςθσ   ςε   εκνικό   επίπεδο,   με   τισ   οποίεσ   είναι   

δυνατι   θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει 

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ *……+ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽  [ ] Ναι *+ Όχι 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο  

οικονομικόσ   φορζασ   είναι   προςτατευόμενο  

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι  

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο  

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ  

απαςχόλθςθσ;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των [...............] 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων  

εργαηομζνων;  

Εφόςον   απαιτείται,   προςδιορίςτε   ςε   ποια *…...............+ 

κατθγορία ι   κατθγορίεσ    εργαηομζνων    με *….+ 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

[] Ναι *+ Όχι [] Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ,      και      ςε      κάκε      περίπτωςθ 

 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) *……+ α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του  πιςτοποιθτικοφ  και  τον  ςχετικό  αρικμό  

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:  

β)   Εάν   το   πιςτοποιθτικό   εγγραφισ   ι   θ β)  (διαδικτυακι  διεφκυνςθ,  αρχι  ι  φορζασ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, ζκδοςθσ,  επακριβι  ςτοιχεία  αναφοράσ  των 

αναφζρετε: εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ)  Αναφζρετε  τα  δικαιολογθτικά  ςτα  οποία γ) *……+ 

βαςίηεται  θ  εγγραφι  ι  θ  πιςτοποίθςθ  και,  

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο  

κατάλογοv:  

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα δ) [] Ναι *+ Όχι 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;  

Εάν όχι:  

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ  

πλθροφορίεσ   που   λείπουν   ςτο   μζροσ   IV,  

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ  

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι  

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:  

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) [] Ναι *+ Όχι 

προςκομίςει  βεβαίωςθ  πλθρωμισ  ειςφορϊν  

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να  

παράςχει   πλθροφορίεσ   που   κα   δίνουν   τθ  

δυνατότθτα  ςτθν  ανακζτουςα  αρχι  ι  ςτον  

ανακζτοντα  φορζα  να  τθ  λάβει  απευκείασ  

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων  

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται  

δωρεάν;  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ,  επακριβι  ςτοιχεία  αναφοράσ  των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι:  
α) *……+ α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν  ζνωςθ  ι  κοινοπραξία (επικεφαλισ,  

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):  

β)  Προςδιορίςτε  τουσ  άλλουσ  οικονομικοφσ  

φορείσ   που   ςυμμετζχουν   από   κοινοφ   ςτθ β) *……+ 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
 

 
 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο  από  τθν  θμερομθνία  και  τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
 

 

 Στιριξθ: Απάντθςθ:  

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV 

και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 

που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν 

ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ 
 

 
 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν: 

*…+ 
 

 
 
 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
 

 

 
 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ 

(κατ'  εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ 

οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που  υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131  παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,  παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β  του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα 

με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία  υπεργολάβων). 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

[] Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ  διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 
Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί [ +·   

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   ], 

ςθμείο-(-α): [  ], 

λόγοσ(-οι):*   ] 

 
β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) [  ] 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ  διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
 

 διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
 

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

[] Ναι *+ Όχι 

 

 
Εάν όχι αναφζρετε: 

α)   Χϊρα   ι   κράτοσ   μζλοσ   για   το   οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

-  Θ  εν  λόγω  απόφαςθ  είναι  τελεςίδικθ  και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε   τθν   θμερομθνία   καταδίκθσ   ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

 
α)*……+· 

 
α)*……+· 

 

β)*……+ β)*……+ 

 
γ.1) [] Ναι *+ Όχι 

 
γ.1) [] Ναι *+ Όχι 

-[] Ναι *+ Όχι -[] Ναι *+ Όχι 

-*……+· -*……+· 

-*……+· -*……+· 

 
γ.2)*……+· 

 
γ.2)*……+· 

δ) [] Ναι *+ Όχι δ) [] Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, να Εάν ναι, να 

αναφερκοφν αναφερκοφν 

λεπτομερείσ λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ πλθροφορίεσ 
*……+ *……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv
 

*……+*……+*……+ 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 
 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

[] Ναι *+ Όχι 

 

 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε [] Ναι *+ Όχι 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ  

καταςτάςεισxxvi :  

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι  

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι  

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι  

από το δικαςτιριο, ι  

ε)  ζχει  υπαχκεί  ςε  διαδικαςία  πτωχευτικοφ  

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν  

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ  

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία  

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου  

Εάν ναι:  

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: -[.......................] 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................] 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να  

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ  

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των  

μζτρων  ςχετικά  με  τθ  ςυνζχε  ςυνζχιςθ  τθσ  

επιχειρθματικισ  του  λειτουργίασ  υπό  αυτζσ  

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

[] Ναι *+ Όχι 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

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

 
Εάν  ναι,  ζχει  λάβει  ο  οικονομικόσ  φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ  φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[] Ναι *+ Όχι 
 

 

*…...........+ 

Εάν  ναι,  ζχει  λάβει  ο  οικονομικόσ  φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων xxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[] Ναι *+ Όχι 
 

 

 
 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνµηθφο θνξέαο ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[] Ναι *+ Όχι 
 

 

 

 

 

 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ; 

Εάν     ναι,     να     αναφερκοφν     λεπτομερείσ 

[] Ναι *+ Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*….................+ 

ΑΔΑ: ΩΚΓ6Ω1Ε-ΣΩΟ



 

 

πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ; 

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ  να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να  υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ  τα δικαιολογθτικά  που 

απαιτοφνται  από  τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα 

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

[] Ναι *+ Όχι 
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
i
: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

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

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μζροσ IV: Κριτιρια 
επιλογισ 

 

Όςον  αφορά  τα  κριτιρια  επιλογισ  (ενότθτα  ι  ενότθτεσ  Α  ζωσ  Δ  του  παρόντοσ  

μζρουσ),  ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 
 

 
 

Εκπλιρωςθ όλων 

κριτθρίων επιλογισ 

των απαιτοφμενων Απάντθςθ 

Πλθροί 

επιλογισ; 

όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια [] Ναι *+ Όχι 

 

 

Α: Καηαλληλόηηηα 

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

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

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο οικονομικόρ θοπέαρ είναι εγγεγπαμμένορ 

ζηα ζσεηικά επαγγελμαηικά ή εμποπικά 

μηηπώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
2) Για ζςμβάζειρ ςπηπεζιών: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγκπιζη ή να είναι ο 

οικονομικόρ θοπέαρ μέλορ ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε 

άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 
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Β: Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο μόνον όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

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

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζιορ κύκλορ 

επγαζιών ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

και/ή, 
1β) Ο μέζορ εηήζηνο κύκλορ επγαζιών ηος 

οικονομικού θοπέα για ηον απιθμό εηών 

πος απαιηούνηαι ζηη ζσεηική διακήπςξη 

ή ζηην ππόζκληζη ή ζηα έγγπαθα ηηρ 

ζύμβαζηρ είναι ο εξήρ 
iii

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») κύκλορ 

επγαζιών ηος οικονομικού θοπέα ζηον 

επισειπημαηικό ηομέα πος καλύπηεηαι 

από ηη ζύμβαζη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

και/ή, 
2β) Ο μέζορ εηήζηνο κύκλορ επγαζιών ηος 

οικονομικού θοπέα ζηον ηομέα και για 

ηον απιθμό εηών πος απαιηούνηαι ζηη 

ζσεηική διακήπςξη ή ζηην ππόζκληζη ή 

ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ είναι ο εξήρ
iv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
v
 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
vi

 -θαη ε 
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δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαλιζηική κάλςτη επαγγελμαηικών 

κινδύνυν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο λοιπέρ οικονομικέρ ή 

σπημαηοοικονομικέρ απαιηήζειρ, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα 

Ο οικονομικόρ θοπέαρ ππέπει να παπάζσεη πληποθοπίερ μόνον όηαν ηα ζσεηικά κπιηήπια επιλογήρ έσοςν 

οπιζηεί από ηην αναθέηοςζα απσή ή ηον αναθέηονηα θοπέα  ζηη ζσεηική διακήπςξη ή ζηην ππόζκληζη ή 

ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ πος αναθέπονηαι ζηη διακήπςξη . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
vii

, 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εκηελέζει ηα 

ακόλοςθα έπγα ηος είδοςρ πος έσει 

πποζδιοπιζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
viii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πποβεί ζηιρ ακόλοςθερ κςπιόηεπερ 

παπαδόζειρ αγαθών ηος είδοςρ πος έσει 

πποζδιοπιζηεί ή έσει παπάζσει ηιρ 

ακόλοςθερ κςπιόηεπερ ςπηπεζίερ ηος 

είδοςρ πος έσει πποζδιοπιζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
ix

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηεσνικό 

πποζυπικό ή ηιρ ακόλοςθερ ηεσνικέρ 

ςπηπεζίερ
x
, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηεσνικό εξοπλιζμό και 

λαμβάνει ηα ακόλοςθα μέηπα για ηην 

διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ θαη ηα μέζα 

μελέηηρ και έπεςναρ πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

διασείπιζηρ ηηρ αλςζίδαρ εθοδιαζμού θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 
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αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ελέγσυν
xi

 φζνλ αθνξά ην 

παπαγυγικό δςναμικό ή ηηο ηεσνικέρ 

ικανόηηηερ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

μέζα μελέηηρ και έπεςναρ πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα μέηπα πος λαμβάνει 

για ηον έλεγσο ηηρ ποιόηηηαρ; 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηλοι ζποςδών και 

επαγγελμαηικών πποζόνηυν δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα μέηπα 

πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν μέζο εηήζιο επγαηοϋπαλληλικό 

δςναμικό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα μησανήμαηα, 

εγκαηαζηάζειρ και ηεσνικό εξοπλιζμό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πποηίθεηαι, να 

αναθέζει ζε ηπίηοςρ ςπό μοπθή 

ςπεπγολαβίαρ
xii

 ην αθφινπζν ημήμα (δηλ. 

ποζοζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πιζηοποιηηικά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ινζηιηούηα ελέγσος ποιόηηηαρ ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάν όσι, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: ςζηήμαηα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο μόνον όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πιζηοποιηηικά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάν όσι, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πιζηοποιηηικά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζςζηήμαηα ή ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ 

διασείπιζηρ; 

Δάν όσι, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζςζηήμαηα ή ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ 

διασείπιζηρ: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέπορ V: Πεπιοπιζμόρ ηος απιθμού ηυν πληπούνηυν ηα κπιηήπια επιλογήρ ςποτηθίυν 

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

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο 

πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην 

είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζον ζςνηπέσει πεπίπηυζη, πνπ ζα πξέπεη 

λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

 

 

Ο οικονομικόρ θοπέαρ δηλώνει όηι: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πληποί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα καθένα από αςηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά
xiii

, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xiv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xv

 

 
 

Μέπορ VI: Σελικέρ 

δηλώζειρ 

 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε 

ηα κέξε Θ – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

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

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαηxxxii, εθηόο εάλ : 

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

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxiii. 

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

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Θ, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε  δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο  νπνίεο  έρσ 
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ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Σππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Τπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 
 

i 
ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii      
Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii  
Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 
 

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 
 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv 
Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ  ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v      
Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi     
Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii 
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 

με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii 
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

ix 
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

 

x 
φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi 
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 

1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ 
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Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ 

Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε 

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii 
Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii 
Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 

επίςθσ τθν  θκικι αυτουργία  ι τθν  απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ  αναφζρονται ςτο άρκρο 4  τθσ εν  λόγω 

απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv 
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από  εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και 

άλλεσ διατάξεισ”. 

xv 
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ 

και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi 
Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xvii 
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

 
xviii 

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

 
xix    

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx 
Οικονομικόσ  φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

 

xxi 
Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽  

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν. 

xxii  
τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο). 

xxiii 
θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ  

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 
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δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 

xxiv  
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv 
Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi 
. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii 
Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii 
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix  
Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx   
Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi 
Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii 
Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii 
Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 

 

 

 Έηζι ζςνηάσθηκε και ςπογπάθηηκε: 

             Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ       ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ   

        ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ   

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΩΝΗΟ   

  ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ  

  ΓΟΤΜΔΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ   

  ΣΑΒΑΡΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                                                                                                                                                                                   

                                                                      Α κ π ι β έ ρ    Α ν η ί γ π α θ ο 

                                                                            αιακίλα 16-6-2020 

                                                                        ν Γήκαξρνο   αιακίλαο  

 

 

                                                                   ΓΔΩΡΓΗΟ    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ      

                                                 
i
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 
εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
ii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
iii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
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αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
iv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
v
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

vi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

vii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
viii

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 
υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
ix
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
x
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 
μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 
xi
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 
υπθρεςιϊν. 
xii

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 
τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, 
ενότθτα Γ ανωτζρω.  
xiii

 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
xiv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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