
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

41η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ      

 

                                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 203/2020    

                                                              

       Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών  - Κατάρτιση 

 των όρων Διακήρυξης , της μελέτης που αφορά την  

                                            εργασία:  «Εργασίες κλάδευσης-κοπής  υψηλών  

                                            και επικίνδυνων δέντρων  συμπεριλαμβανομένων     

                                            σχολικών μονάδων». 

 

       Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η  του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    

του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την  υπ’ αριθμ.19607/5-

10-2020  πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου 

Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) 

και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία επτά  (7) εκ  των  μελών  της.   

                                                                                                                              

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                                 ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΟΓΙΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ          

ΓΑΛΕΟΣ   ΣΥΜΕΩΝ                                ΝΑΝΝΟΥ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΙΣΙΔΩΡΑ   

ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                               ΓΚΙΝΗΣ   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                                                           

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΔΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             

ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ    

                                                                                  

        Συνεχίζοντας  τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται  το θέμα της ημερήσιας 

διάταξης που αφορά: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Κατάρτιση των όρων 

Διακήρυξης,  της μελέτης που αφορά την εργασία:  «Εργασίες κλάδευσης-κοπής υψηλών 

και επικίνδυνων δέντρων συμπεριλαμβανομένων  σχολικών μονάδων»   και    καταθέτει 

εισήγηση της   Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας η οποία έχει ως εξής: 

 

                                                  Ε Ι Σ Η Γ Σ Η 

 

          Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Κατάρτιση των 

όρων Διακήρυξης , της μελέτης που αφορά την εργασία  «Εργασίες κλάδευσης-κοπής υψηλών 

και επικίνδυνων δέντρων συμπεριλαμβανομένων  σχολικών μονάδων», ποσού 34.927,70€ (με 

24%Φ.Π.Α) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σαλαμίνας. 

 Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής μετά από τις υπ’ αριθ. Α.Α.Υ- 517, και                

Α.Α.Υ.- 518   Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για τη διάθεση  πίστωσης ποσού (με 

Φ.Π.Α) 24.967,40€  και   9.960,30 € (αντίστοιχα ), που αφορά   « Εργασίες κλάδευσης-κοπής 

υψηλών και επικίνδυνων δέντρων συμπεριλαμβανομένων  σχολικών μονάδων». 

     Έχοντας υπόψη : 

Α)  Ν.4412/2016τις διατάξεις του άρθρου  4 παρ. 5 του ΠΔ/τος 113/2010 



 

Β)  τις 30/20-04-2011 και 2/91118/0026/29-12-2010 & 2/81869/0026/23-12-2015   

εγκυκλίους .                                                                                                                                                     

Γ)  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 που αναφέρει τη διάθεση πίστωσης . 

         Η Δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα τους: Κ.Α 35-7321.045 και Κ.Α 35-7321.039 του  

προϋπολογισμού έτους  2020, στον οποίο και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση. 

 

Μετά από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της  Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.  

      Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

Καθαριότητας και  τις  ισχύουσες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

1.- Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης  11/2020  που αφορά τις «Εργασίες 

κλάδευσης-κοπής υψηλών και επικίνδυνων δέντρων συμπεριλαμβανομένων  σχολικών 

μονάδων»  και  

 

2.- Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης οι οποίοι  έχουν ως εξής:  

 

  



 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………..       2020 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

«Εργασίες   κλάδευσης -  κοπής   υψηλών  και επικίνδυνων 
δέντρων » 

 
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)  

                     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

Εργασίες  κλάδευσης – κοπής υψηλών 

και επικίνδυνων δέντρων 

συμπεριλαμβανομένων σχολικών 

μονάδων». 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV 77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ Καραμανλή & 

Αμμοχώστου 1,  Τ.Κ. - Πόλη: 

18900- Σαλαμίνα 

Πληροφορίες: κ. Σοφία Σοφρά 

Τηλέφωνο: 213 2027445 

Ιστότοπος: www.salamina.gr 

& στην ενότητα Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος Πρασίνου & 

Καθαριότητας 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

34.927,70€ με 24%ΦΠΑ 

 

 

 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
σελ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 



 

Φγγσγξ’γ’ δσσδσδσδδσφ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο 

την τιμή 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ημερομηνία : 30-10-2020 Ημέρα : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα : 11.30π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ημερομηνία : 30-10-2020 Ημέρα : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ώρα : 11.45 π.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφεία Δήμου Σαλαμίνας , Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, 1ος 

όροφος, 18900 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 77341000-2 Κλαδέματα δένδρων 

Κ.Α;35-7321.045 
 
 
Κ.Α:35-7321.039 

– «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ – ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΔΕΝΤΡΩΝ « 

– «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ – ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 34.927,7 με ΦΠΑ 24%) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εννέα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης έ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,06% υπέρ 

της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). 

 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1  
Πόλη ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18900 
Τηλέφωνο 2132027300 (κέντρο) 

Φαξ 2132027312 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο dο@dsalaminas.gr 
 Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο   www.salamina.gr. >Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 
>Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
Πρασίνου & Καθαριότητας >Τίτλος Εργασιών 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βλέπε επόμενο πίνακα 
 

Αρμόδια  υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι  : 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-ΜΑΙL 

1 Σοφία Σοφρά 2132027445 2132027312 dο@dsalaminas.gr 

http://www.salamina.gr/


 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
& ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι : 

      «Εργασίες κλάδευσης -κοπής υψηλών και επικίνδυνων δένδρων                 
συμπεριλαμβανομένων σχολικών μονάδων.» 

2.2   Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016) 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με διάρκεια εννέα μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.927,70 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού 

,έχει ληφθεί  η σχετική απόφαση της Αρχής    για το έτος 2020 . 
Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του 

Ν.4412/2016) είναι εντός των ορίων του Δήμου Σαλαμίνας. 
Η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη 

γνώση των εργασιών της μελέτης. 
2.3Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 
εδ. ε του Ν.4412/2016) 
   Το αντικείμενο των εργασιών  αφορά την κλάδευση -κοπή υψηλών και                     

επικίνδυνων δέντρων  εντός αστικού ιστού του Δήμου Σαλαμίνας.            

 Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας αφορά  κλάδεμα  δένδρων που βρίσκονται σε 

κοινόχρηστους χώρους ,νησίδες, πεζοδρόμια ,σχολεία κ.ά και δεν μπορούν να 

κλαδευτούν από το  υπάρχον προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Σαλαμίνας 

λόγω ύψους και έλλειψης του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού . Οι εργασίες 

κρίνονται αναγκαίες λόγω του έντονου προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Δήμος από τις 

θραύσεις κλάδων και τις πτώσεις δένδρων εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων που 

επικρατούν κατά τη διάρκεια του έτους . 
  
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
                                                                                                  
(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης  και λήγει σε εννέα μήνες. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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 : 
• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
• Τον Ν. 4430/2016 (Α' 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις». 
• Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 
• Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 
• Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 
• Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων...». 



 

• Τον 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». 
• Τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
• Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
• Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός 
της Επιμελητηριακής      Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 

4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 
• Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
• Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
• Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Εγκριση του 
"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 
4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β' 3698). 
    Τη με αριθμ. 181/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Σαλαμίνας (ΑΔΑ:936ΔΩ1Ε-ΤΑΨ) περί έγκρισης σύναψης και ανάθεσης 
Δημόσιας σύμβασης σε εξωτερικό συνεργάτη . 
• Του εγκεκριμένου αιτήματος με ΑΔΑΜ 20REQ007372466, ΑΔΑ 
ΨΛ1ΔΩ1Ε-ΠΩ7 και  Α.Α.Υ Α-518 με το οποίο δεσμεύεται πίστωση  
9.960,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35-
7321.039 έτους 2020 και  του εγκεκριμένου αιτήματος με ΑΔΑΜ 
20REQ007372136, ΑΔΑ 65Ι6Ω1Ε-Κ00 και  Α.Α.Υ Α-517 με το οποίο 
δεσμεύεται πίστωση  24.967,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Κ.Α. 35-7321.045 έτους 2020 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
34.927,7. 
•  Την παρούσα απόφαση Οικ. Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται  οι 
τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθ. 11/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & 
Καθαριότητας  Δήμου Σαλαμίνας. 
• Τις ανάγκες του Δήμου για τις εργασίες κλάδευσης υψηλών και 
επικίνδυνων δέντρων , την  με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
• Των 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. 

 

 
      

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4


 

 ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
(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 Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ        
                ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (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 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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 Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 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 Σύμβασης, ο νόμιμος 

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

Συμβατικού Τιμήματος 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 ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων 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. 
Στην 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 ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Σε 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. Τα 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. 
Τα 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 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ,    

                 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                          
                 (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016) 

8.1. Έγγραφα σύμβασης 
Τα 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) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
γ) Το συμφωνητικό 
δ)Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα 

παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 
8.2 Σειρά ισχύος 

Τα 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. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 
2. Το συμφωνητικό. 
3. Τυχόν 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>Χρήσιμοι σύνδεσμοι> Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

Πρασίνου & Καθαριότητας > Τίτλος Διαγωνισμού (Εργασίες   κλάδευσης – 
κοπής  υψηλών και επικίνδυνων δέντρων συμπεριλαμβανομένων σχολικών 

μονάδων. Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το ΔΗΜΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / Τμήμα Πρασίνου στη διεύθυνση :   Λεωφ. Κ. Καραμανλή 
& Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα, 2ος όροφος, (αρμόδια  υπάλληλος : Σοφία 

Σοφρά, τηλέφωνο: 2132027445), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για 
την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ΕΥΡΩ, 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 
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει  ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόμενο. 
8.4 Διευκρινίσεις-Συμπληρωματικές 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 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
                (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 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν 
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016. 
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & 
ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το Ν.3861/2010. 
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική 

διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής 
προσφοράς) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αρχής 
:www.salamina.gr 

 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ /ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

(Άρθρα73,74 &75 Ν.4412/2016) 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Σύμφωνα με το Ν. 4497/1 7 (ΦΕΚ 171/13.11.201 7 

τεύχος Α’) Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν . 4412/2016 ( Α ‘ 147) σχετικά 
με την υποχρέωση υπογραφής του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

1. Βάσει των παραπάνω το ΤΕΥΔ υπογράφεται, σε περίπτωση: 
I. Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, 
II. Επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών 

Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), (ΙΚΕ) , συνεταιρισμούς καθώς και Ανώνυμων 
Εταιρειών (Α.Ε.). από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς 

εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς. 
2. Ως 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. 

 
 

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/


 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα 
παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος 

VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου ΤΕΥΔ (και όχι διαφορετικού για κάθε 
υπογράφοντα). 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Για την νόμιμη και έγκυρη συμμετοχή, η προσφορά κάθε 

υποψήφιου προμηθευτή (προσφέρων) θα πρέπει, να συνοδεύονται από το 
Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι Οικονομικοί Φορείς 

προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. 
Επίσης: 
1. ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 
2. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά 
στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών 

φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) 
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ 

μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ 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 ΤΕΥΔ. 

Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τους Οικονομικούς Φορείς να 
αποτυπώσουν στο ΤΕΥΔ, 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 
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Σε 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 ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για 

κάθε έναν από τους υπεργολάβους 
  
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο 

παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη 
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 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε 
σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
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. 
12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, 
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 ΤΕΥΔ (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. 

Στις περιπτώσεις των Κοι.Σ.Π.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ' ελάχιστον όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη 
του Εποπτικού Συμβουλίου, 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. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 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 ΤΕΥΔ. (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. 
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. 

Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που 
αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3865/2010 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο 

Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα 

πεδία. 
Σε 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. 

ΣΤ) Ειδικά για την απόδειξη του δικαιώματος συμμετοχής (κατ' 
αποκλειστικότητα) των ΚΟΙ.Σ.Π.Ε  απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα 

αναφέρονται στο ΤΕΥΔ στο Μέρος ΙΙ Α στο πεδίο [Σε περίπτωση προμήθειας 
κατ' αποκλειστικότητα] και θα περιλαμβάνονται στον ΦΑΚΕΛΟ 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 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 ΣΤ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 

17 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

12.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά 
περίπτωση ως εξής: 

- Το 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 ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ 

της παρούσας 
- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς.  
- Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς - ΚΟΙΣΠΕ. 

- Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης 
(βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας). 



 

- Το 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 ΤΕΥΔ. 

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να 
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης 

χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη II έως Ιν (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας) 

• Στην 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 ΤΕΥΔ του 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των 

υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας) 
• Στις 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 

ΤΕΥΔ. Για τις συμμετέχουσες Κοι.Σ.Π.Ε. το ΤΕΥΔ θα υπογράψουν όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου 

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. [Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες 

που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει 
να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης, 
στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

μέρη II έως Μ. 
 γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 δ) Στην παρούσα σύμβαση, τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα είναι 
αποκλειστικά μεταξύ Κοι.Σ.Π.Ε. 
12.6 Υπεργολαβία (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 ΤΕΥΔ. 

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 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 ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ 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.Σ.Π.Ε. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ   
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Άρθρα 96 και 121 του Ν.4412/2016) 
13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αρχής, στην διεύθυνση : Λ. 

Κ. Καραμανλή &Αμμοχώστου 1 , Σαλαμίνα , 2ος όροφος, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 30-10-2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
και ώρα 11.45 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & 

έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αρχής, στην 

διεύθυνση της παραγράφου 13.1 άνω. 
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 Σε 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 30-10-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
και ώρα 11.30 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 Υπηρεσία 

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 30-10-2020 και από ώρας 11.30 π.μ. (ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις  11.45 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 :ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  

                  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ –  
                  ΛΟΙΠΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ(άρθρα 92 έως 96 του 
Ν.4412/2016) 
14.1 Τρόπος 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 
     ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ……………………………………………………… 

[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)] 
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Τίτλος Μελέτης» 

 ______________________ Αριθμός Διακήρυξης: ………………../…./2020 _________  
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
(Δνση : Λ. Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, Σαλαμίνα) 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30-10-2020. 
 
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.Α της παρούσας) 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(βλέπε παρ. 14.2.Β της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
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 Συμμετοχής(Άρθρο 93 Ν.4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 

Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο αρθ. 12 της παρούσας. 
 
 
 



 

14.2. Β. Τεχνική προσφορά 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει: 

Ο Σφραγισμένος φάκελος µε την ένδειξη Τεχνική Προσφορά θα περιέχει, 
επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 

Προς απόδειξη της τεχνικής επάρκειας ο οικονομικός φορέας µε την 

προσφορά οφείλει να καταθέσει: 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86,, µε την οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά 
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους διακήρυξης και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές 
των προσφερόμενων υπηρεσιών και εργαλείων είναι σύμφωνες µε τα 
προβλεπόμενα στην υπ’ αριθµ.11/2020 Μελέτης του Τµήµατος Πρασίνου της 
∆/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86,  µε την οποία να δηλώνει ότι η εκτέλεση 

των εργασιών θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η αρμόδια 

υπηρεσία του ∆ήµου βάση του πίνακα εργασιών και της Τεχνικής Περιγραφής 

της Μελέτης. 
 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, 
στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικός πίνακας των ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
οχημάτων (σε είδος, τύπο και ποσότητα) που διαθέτει καθώς και αντίγραφα 
αδειών κυκλοφορίας και ασφαλιστηρίων των οχημάτων που θα 
απασχολήσουν στο συγκεκριμένο έργο. 

 
- Για το καλαθοφόρο όχημα (μισθωμένο ή ιδιόκτητο) αντίγραφο της άδειας του 

χειριστή. 
 

 Συμβάσεις ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ανάλογων έργων από δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα τουλάχιστον δύο εντός της τελευταίας τριετίας. 

 

 Άδεια συλλογής και μεταφοράς προϊόντων κλαδέματος σύμφωνα 
με               την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03-
ΦΕΚ1909/Β/22-12-2003, Περί διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων 

 Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει επί  ποινή αποκλεισμού τις 
βεβαιώσεις παρακολούθησης ασφαλούς εργασίας σε ύψος του 
προσωπικού του, είτε αυτοί ανήκουν στην επιχείρησή του είτε είναι 
εξωτερικοί συνεργάτες, με τις οποίες θα αποδεικνύεται, πως το εν λόγω 
προσωπικό έχει λάβει εκπαίδευση  σε ασφαλή εργασία σε ύψος και 
τεχνικές αναρρίχησης .  

Η µη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα 
την απόρριψη της προσφοράς. 

 
      Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 

1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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 Σφραγισμένος 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. 
     Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για 

κάθε εργασία και συνολικά για όλες της διακήρυξης. Το συνολικό ποσό 
πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως µαζί µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

4. Προσφορές  µε συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό, απορρίπτονται. 

      Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ 

τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα 
ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ∆ήµο Σαλαμίνας. 

    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. 
Τα 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 

Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 
188). 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

14.4 Λοιπά στοιχεία 
- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο. 
- Τα 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: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                  
(Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 παρ 2 τουΝ.4412/2016 - ισότιμες 
προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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. 
Στις 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 . 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

οικονομικός φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
και στοιχεία έχουν τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από την 

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 
104τουΝ.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 καιη  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. 



 

άρθρο 75τουΝ. 4412/2016ηδιαδικασία µματαιώνεται. 

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 
 Ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3,4ή5 είτε κατακύρωσης 

της σύμβασης. 
7.Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
ισχύειον.4250/2014αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης 

υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 

 
-    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’τηςπαρ.2 του 
άρθρ.1τουν.4250/2014.Σημειωτέων 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.2β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής 

δημοσίων εγγράφων µε συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι 
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της 
Χάγης) 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.2β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013), καθώς και 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπ  ηρεσίες 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. Το 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. Το 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. 

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 Τα 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. Το 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) Στη 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. 



 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που 

έχουν την ίδια ακριβώς τιμή των  «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» ή  «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 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 Τα 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 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (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 (10) 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 ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
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 ΤΕΥΔ 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. Τα 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: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)              

                 (Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 
 

17.1 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
καθώς και τις μεταβολές του. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
εξάμηνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται 

ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

3. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 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. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 

εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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. 
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 Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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). 



 

> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 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. Σε περίπτωση ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
> Σχετική 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. 

> Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, 

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

> Τα 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 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ· ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ 

ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

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 ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή τη δημοσίευση στο 

διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4250 / Α’ / 26-03-
2014). 

• 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) Σε 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. Στην 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. Το 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 Συμβουλίου (σε περίπτωση Ανωνύμων 

Εταιρειών και Συνεταιρισμών), 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). Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό 
συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε. και 
Συνεταιρισμών) 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 Συντονιστή/ 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 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 
Συμβουλίου ε) Ειδικότερα για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε), το 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά: τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο και όλα τα υέλη του διοικητικού συμβουλίου 
4. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

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. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει 
εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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. 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 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. 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. 

9. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 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). 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ 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 



 

10. Σε περίπτωση ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ 
> Σχετική 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. 

> Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια εμπειρία, 
πρέπει να μη συντρέχει λόγος αποκλεισμού από εκείνους που περιγράφονται 

στο άρθρο 5 της παρούσας. 
> Τα 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 Σε 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 Τα 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 ΤΕΥΔ 
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 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                    
(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 Στη 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). 
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 ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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. 
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

 
ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) 

20.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 
διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ως εξής : 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 ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

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/


 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 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. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής 
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 ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή. 

Στην 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, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.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 Ταμείου 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.Φ.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. 
Σε 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 ΦΠΑ. Το 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. 
Σε 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 Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (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) 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. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Άρθρο 219 
Ν.4412/2016) 
Οι υπηρεσίες/εργασίες  παραλαμβάνονται τμηματικά,  από   την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής της Αρχής. 
 Την 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 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
(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 

Στην 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. 

Στον 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 ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 

χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 

Το 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. 

24.3Ο 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 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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 Συλλογικές Συμβάσεις 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. Στην Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των 
ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε 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 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας διακήρυξης. 
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 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ,    
                   ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016) 

     26.1. Χρηματοδότηση 
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους  και έχει εγγραφεί  στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Σαλαμίνας έτους 2020, με τίτλο  «(Εργασίες   
κλάδευσης – κοπής  υψηλών και επικίνδυνων δέντρων» με  Κ.Α.35- 7321.045 και 

«(Εργασίες   κλάδευσης – κοπής  υψηλών και επικίνδυνων δέντρων σχολικών 
μονάδων » με  Κ.Α.35- 7321.039 . 

 
26.2 Φόροι – Κρατήσεις 
Στη συμβατική αξία των υπηρεσιών , εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες οι 

νόµιµες κρατήσεις (και τα τέλη χαρτοσήμου) οι οποίες βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Τα 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 ΦΠΑ που 
βαραίνει τον ∆ήµο Σαλαμίνας. 

 
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 Υπηρεσία 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: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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 Συνθήκες 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 
 

 
 Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε: 
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