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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  νπθιέ 31-8-2017 
       ΝΟΜΟ    ΔΒΡΟΤ                               Αξηζ. Πξση. 12468 
     ΓΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Βαζ.Γεσξγίνπ ΗΗ 180 
ΣΑΥ. ΚΩΓ. 68 400  ΟΤΦΛΗ 
ΠΛΖΡ.: Υξ.Παπατσάλλνπ 
ΣΖΛ. 2554 3 50 213 
FAX  2554 0 50 212 
E- MAIL : papaioannou@0890.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Ο Γήκνο νπθιίνπ ζα δηελεξγήζεη πλνπηηθό Γηαγσληζκό, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

θαη θξηηήξην ηειηθήο επηινγήο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 

θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο κε ηίηιν «πληάξεζε θαη 

Λεηηνπξγέα Βηνινγηθνύ ηαζκνύ νπθιένπ», CPV: 90481000-2, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

74.399,89 € (κε ην Φ.Π.Α. 24%).  

Ο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεέ ζην Γεκνηηθό ΚαηΪζηεκα ηνπ Γάκνπ νπθιένπ (Βαζ. 

Γεσξγένπ 180 – 68400 νπθιέ), ζηηο 19 επηεκβξένπ 2017 θαη ώξα 9:30-10:00π.κ. (ιάμε 

παξΪδνζεο πξνζθνξώλ) 

ην Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ Έιιελεο πνιίηεο, αιινδαπνί, λνκηθά 

πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, πλεηαηξηζκνί, Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ 

θνηλή πξνζθνξά θαη Κνηλνπξαμίεο Πξνκεζεπηψλ. 

Οη πξνζθνξέο λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ησλ 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Μειέηεο, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, επί ηεο νδνχ Βαζ. Γεσξγίνπ 180, 68400 νπθιί, ηει 

2554350130-1, θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηεο ΓΔ Σπρεξνχ, Ν.Σνκπαΐδε 27, 68003 Σπρεξφ, 

ηει. 2554350213, -215. 

Ζ Γηαθήξπμε θαη ε Πεξίιεςή ηεο, θαζψο θαη νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ζα 

δεκνζηεπηνχλ θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, ζηε δ/λζε www.soufli.gr. 

Ο αλσηέξσ Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 

3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», (ΦΔΚ 114/Β’/8-6-2006) – Κ.Κ.Γ.Κ., 

θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/7-6-2010, Σεχρνο Α).  

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΠΟΤΛΙΛΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

http://www.soufli.gr/
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 
 
Αξηζκ. Μειέηεο : 42/2017 
ΠΡΟΫΠ: 74.399,89 επξψ κε Φ.Π.Α 
Κ.Α: 25.7336.004 

 

Ηκεξνκελέα:  31/8/2017 
Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ: 12469 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΛΔΠΣΟΜΔΡΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 

«πληάξεζε θαη Λεηηνπξγέα Βηνινγηθνύ ηαζκνύ νπθιένπ»  

 

 
 

ΔΡΓΑΙΑ: «πληάξεζε θαη Λεηηνπξγέα 
Βηνινγηθνύ ηαζκνύ νπθιένπ» 
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Άξζξν 1 
Ιζρύνπζεο δηαηΪμεηο 

 

Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

• Σνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/2006). «Πεξί θπξψζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Κψδηθα», φπσο αλαδηαηππψζεθε θαη ηζρχεη. 

• Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

• Σνπ N. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

• Σνπ N. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

• Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο-

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ». 

• Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  

• Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

• Σνπ Ν. 3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

• Σελ ππ’ αξηζ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΔΚ 3698/Β΄/16.11.2016) απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

 γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ 

ησλ νδεγηψλ. 

• Σνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7/5-1-2016 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

• Σελ αξηζ. 15 θαηεπζπληάξηα νδεγέα ηεο ΔΑΑΓΗΤ (Απνθ. 161/2016 κε ΑΓΑ ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-

ΑΚΖ) κε ζέκα «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο γηα ην “Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 (Α 147). 

• Σηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ  νπθιίνπ. 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 (Κ.Α 25.7336.004 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 200/2017). 

• Σεο κε αξηζκφ 141/2017 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ηεο έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο (ΑΓΑ 

707ΓΩ15-ΘΩ0.). 

• Σελ 42/2017, κειέηε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. 

• Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη νη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο 

παξνχζαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή εγθχθιηνο 

θ.ι.π.), πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ. 

• Σν CPV γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ είλαη ην: 90481000-2 (Λεηηνπξγία ζηαζκνχ 

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027016_S0000129399
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027016_S0000129399
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επεμεξγαζίαο ιπκάησλ) 

 

Άξζξν 2 

Υξόλνο, ηξόπνο θαη ηόπνο δηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεέ ηελ 19ε επηεκβξένπ 2017 εκΫξα Σξέηε ελψπηνλ 

ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ 

θαηάζηεκα κε θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 10:00 π.κ. 

2. Οη γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4412/2016, έρνπλ νξηζηεί κε ηηο αξηζ. 10/2017. (ΑΓΑ: 6ΥΕΥΩ15-Τ08) θαη ηελ αξηζ. 20/2017. 

(ΑΓΑ: 7ΗΖ2Ω15-ΑΝΩ) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ αληίζηνηρα, ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. 

3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη 

απνδεθηή θακία πξνζθνξά. 

4. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οη πξνζθνξέο 

δχλαηαη λα απνζηαινχλ –κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, κΫρξη ηελ πξνεγνπκΫλε ηνπ δηαγσληζκνύ εξγΪζηκε εκΫξα, 

ζηε δηεχζπλζε ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο.  

5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ην ηκήκα 

πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία 

κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

6. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο & επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

 

Άξζξν 3 

Σξόπνο ιάςεο ησλ εγγξΪθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ά δηεπθξηλέζεσλ επέ 
όξσλ δηαθάξπμεο 

 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.soufli.gr. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο, είηε ζην δεκαξρηαθφ 

θαηάζηεκα, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Σει. 2554350213, 

Φαμ.2554350212), είηε ειεθηξνληθά ζην e-mail: papaioannou@0890.syzefxis.gov.gr 

3. Τπεχζπλε Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ νπθιίνπ (Σει. 2554350213, Φαμ.2554350212) 

http://www..................gr/
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4. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

«Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ». 

5. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

http://www.eprocurement.gov.gr/ (Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ). 

6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, εθφζνλ επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε papaioannou@0890.syzefxis.gov.gr ηπρφλ δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα 

κέρξη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ωζηφζν, 

φινη αλεμαηξέησο νη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαθαινχληαη λα απνζηείινπλ ζην σο άλσ e-mail 

δήισζε πξφζεζεο ζπκκεηνρήο γηα ηνλ Γηαγσληζκφ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζηνιή ζε φινπο 

ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δηεπθξηλίζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη δελ απνζηείινπλ 

ηελ σο άλσ δήισζε, κπνξνχλ θαη πάιη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία, πιελ φκσο ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηπρφλ έγγξαθα θαη δηεπθξηλίζεηο ησλ 

νπνίσλ δελ έιαβαλ γλψζε θαη ηα νπνία δφζεθαλ ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ ην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ ζα παξαιάβνπλ 

ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη λα ειέγρνπλ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο. 

 

Άξζξν 4 

Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ 

 

1. Σα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή. 

3. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο 

πξέπεη, επί πνηλή απαξάδεθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν 

ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Apostile», ζχκθσλα κε ηε 

ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε 

γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη, είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν, είηε 

απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε παξνχζα δηαθήξπμε ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή 

απιά θσηναληίγξαθα θαηά πεξίπησζε θαη φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Ν. 

4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/26.3.2014). 

5. ύκθσλα κε ηελ παξ. 4 αξ. 92 λ. 4412/16 νξέδεηαη όηη ηα ηπρόλ 

ηερληθΪ/ελεκεξσηηθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα - εηαηξηθΪ ά κε - κε εηδηθό ηερληθό 

πεξηερόκελν κπνξνύλ λα ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιε γιώζζα, ρσξέο λα ζπλνδεύνληαη από 

κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. 

6. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε δηαθήξπμε, εθηφο ησλ Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ πνπ 

θαηαηίζεληαη ζην πξσηφηππν, ππνβάιινληαη είηε ζηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπο είηε ζε κνξθή 

απινχ (κε επηθπξσκέλνπ) επθξηλνχο θσηναληηγξάθνπ απφ ην πξσηφηππν ή απφ ην αθξηβέο 

αληίγξαθν, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην δεκφζην, ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη 

β΄ βαζκνχ θαη απφ ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, απφ ηα ΝΠΓΓ, ηα 

δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα ΝΠΗΓ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ 

θξαηηθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη απφ ηηο 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3429/2005. 

7. Γίλνληαη επίζεο δεθηά: α) Σα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, β) Σα απιά επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο 

αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη θνξείο γ) Σα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα αιινδαπψλ 

εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. Ο Γήκνο νπθιίνπ 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αζθήζεη δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ απιψλ θσηναληηγξάθσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

8. Γηα ηα αληίγξαθα ησλ απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

ηζρχνπλ νη εηδηθέο γηα ηα απνδεηθηηθά απηά δηαηάμεηο.  

9. Σα αληίγξαθα ησλ Φ.Δ.Κ. δελ ρξεηάδνληαη επηθχξσζε. 

10.  ε θΪζε πεξέπησζε ε Δπηηξνπά δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνύ Ϋρεη ην δηθαέσκα λα 

δεηάζεη από ηνπο πξνζθΫξνληαο ηελ κεηΪθξαζε νπνηνπδάπνηε ζηνηρεένπ θξηζεέ 

απαξαέηεην γηα ηελ αθξηβά εθηέκεζε ηεο πξνζθνξΪο. 

 

Άξζξν 5 

ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο 

 

 Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. πκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ά Ϋγγξαθε εμνπζηνδόηεζε ά βεβαέσζε 

εθπξνζώπεζεο ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο από νπνηαδάπνηε αξκόδηα 

αξρά, εΪλ ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπό ηνπο γηα ηελ θαηΪζεζε ηνπ 

θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο. 

2. ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεύζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) (Ϊξζξν 79 παξ.4 

Ν.4412/2016, ε ππ’ αξηζ.158/2016/25.10.2016 (ΦΔΚ 3698/16.11.2016 ηεύρνο Β') απόθαζε 

ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ). 

 Καηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) δελ βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 (Ν.4412/2016) γηα ηηο νπνίεο 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,  

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα µε ηα άξζξα 75, 

76 θαη 77 (Ν.4412/2016 ),  

γ) θαηά πεξίπησζε, ηεξεί ηνπο αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί, 

ζχκθσλα µε ην άξζξν 84 θαη  

δ) εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ εθηφο Φ.Π.Α., φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) [νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ]. (Ϊξζξν 79 παξ.2 

Ν.4412/2016). 
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 Γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, ε Αξρή, ζχκθσλα µε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53, κπνξεί 

λα εθδίδεη αληίζηνηρν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο, φπνπ απαηηείηαη, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. (άξζξν 79 παξ.4 Ν.4412/2016)  

 χκθσλα µε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, δεκνζηεχηεθε ε ππ’ αξηζ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΔΚ 

3698/16.11.2016 ηεχρνο Β') απόθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. γηα ηελ Ϋγθξηζε ηνπ 

ΣππνπνηεκΫλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 

4412/2016, γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ. 

χκθσλα µε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ην ΣΔΤ∆ ηζρύεη ππνρξεσηηθΪ γηα δεκόζηεο ζπκβΪζεηο 

θαη δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν. 4412/2016, ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ησλ νπνίσλ, ζχκθσλα µε ην άξζξν 120, ιακβάλεη ρψξα 20 εκέξεο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο (ήηνη απφ 07/12/2016).  

 Οδεγέεο ζπκπιάξσζεο ηνπ ΣΔΤΓ: Ζ αλαζέηνπζα αξρή δεκηνπξγεί ην ΣΔΤ∆ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαθήξπμε θαη ην αλαξηά ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

www.soufli.gr καδί µε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα εθηππψζεη ην ελ ιφγσ αξρείν απφ ην portal ηνπ Γήκνπ λα 

ην επεμεξγαζηεί ζπκπιεξψλνληαο ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, θαη λα ην ππνβάιεη καδί κε ηα 

ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.  

 ην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεύζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ), νη ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα πεδία ηνπ Μέξνπο ΗΗ, Μέξνπο ΗΗΗ θαη Μέξνπο VI.  

 Από ην ΜΫξνο ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ κφλν ηα εμήο θξηηήξηα:  

 Απφ ηελ ελφηεηα Α: Καηαιιειφηεηα, κφλν ην θξηηήξην 1.  

 Γηα ηα ππφινηπα θξηηήξηα ηνπ Μέξνπο IV νη ζπκκεηέρνληεο δελ απαηηείηαη λα παξάζρνπλ 

πιεξνθνξίεο.  

 Σν Μέξνο V ηνπ ΣΔΤΓ δελ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

  

3. Τπεύζπλε δάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

α) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ 

δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηα νπνία απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα. 

β) δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

γ) ε πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα 180 εκέξεο. 

δ) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

ε) έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ φπνπ ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο 

δ) απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα, φηη ζα πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζρεηηθήο κειέηεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη ζα απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θάζε αηθληδηαζηηθφ 

έιεγρν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ηεξείηαη ε παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε. 
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ε) νπδέπνηε έρεη απνθαζηζηεί έθπησζε ή θαηαγγειία ζπκβάζεσο εθηέιεζεο παξφκνηνπ έξγνπ 

εηο βάξνο ηνπο ιφγσ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο απφ νπνηνδήπνηε Ν.Π.Γ.Γ. ή άιιν λνκηθφ 

πξφζσπν ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

4. Πηζηνπνηεηηθό εκπεηξέαο γηα ηελ ιεηηνπξγέα θαη ζπληάξεζε εγθαηαζηΪζεσλ 

επεμεξγαζέαο ιπκΪησλ ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. Πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο ζεσξνχληαη νη βεβαηψζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ  ή ηα πξσηφθνιια γηα εξγαζίεο πνπ παξαδφζεθαλ ηα ηειεπηαία ηξία 

ρξφληα ζε εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ θαη αθνξνχλ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά εκπεηξίαο γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζεσξνχληαη νη ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο θαη ηα 

ηηκνιφγηα αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

 

5. Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001:2008 ηεο επηρείξεζεο γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη ιπκάησλ. 

Σεκείσζε : Εηδηθά γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα, αξκόδηεο είλαη νη παξαθάησ 

ηξεηο αλώλπκεο εηαηξείεο:  

i) ε αλώλπκε εηαηξεία «Εζληθό Σύζηεκα Υπνδνκώλ Πνηόηεηαο» (ΕΣΥΠ Α.Ε.),  

ii) ε αλώλπκε εηαηξεία «Ειιεληθόο Οξγαληζκόο Τππνπνίεζεο» (ΕΛΟΤ A.A.) θαη  

iii) ε αλώλπκε εηαηξεία «Εζληθό Σύζηεκα Δηαπίζηεπζεο» (ΕΣΥΔ Α.Ε.) 

Σεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν.4412/16 νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βαζκνλνκήζεσλ, δνθηκψλ, πηζηνπνίεζεο θαη 

επηζεψξεζεο θαη είλαη δηαπηζηεπκέλνο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 765/2008 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

6. Τπεύζπλε δάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε 

ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

a) ζα αλαζέζεη ζε Γηπισκαηνχρν Μεραλνιφγν ή Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ:  

 ηελ επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ νηθηζκνχ 

νπθιίνπ 

 θαζήθνληα Σερληθνχ Αζθαιείαο ηεο  Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηνπ 

νηθηζκνχ νπθιίνπ, κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

 

7. ΝνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα εθπξνζώπεζεο: 

i. Γηα Αλώλπκε Δηαηξεέα απαηηείηαη:  

α) Αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Γηνηθεηηθή 

Αξρή, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.) ή ηηο αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ (άξζξν 2 ηνπ Ν. 4250/2014) ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε 

ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη 

Δ.Π.Δ.) ή ηηο αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ (άξζξν 2 ηνπ Ν. 

4250/2014) ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ.  

ε φζεο πεξηπηψζεηο, δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο, αξθεί ε πξνζθφκηζε 

αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ 

νηθείν Μ.Α.Δ.  

β) πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ γηα 
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ηελ αλάιεςε ηεο δεκνπξαηνχκελεο εξγαζίαο θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζην νπνίν 

παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε (ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξίαο ηα ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ έγγξαθα θαη κφλν εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ) λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζθνξάο. Δπίζεο, λα εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε, ζπκκεηέρνληαο φπνηε 

θαη φπνπ θιεζεί ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ζχκβαζεο φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

ii. ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη εηαηξεέα κε λνκηθά κνξθά (Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ.) πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη  

α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο 

θαηαζηαηηθνχ θαη  

β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 

iii. Σα θπζηθΪ πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε 

Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ή βεβαίσζε κεηαβνιήο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ 

επηηεδεπκαηία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα.  

Αλ, σζηφζν, ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, 

κπνξεί λα πξνζθνκίζεη απιή εθηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξάγεη ην TAXIS ζε ζρέζε κε ηνλ 

ρξφλν έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ 

γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο 

θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε 

ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 

πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε 

άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη 

ζα ηα αληηζηνηρίδεη. 

 

1. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε 

ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά 

γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε 

επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ 

εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη 
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ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά 

ηεο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε 

εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν Κνκνηελήο, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο 

απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ 

κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη 

λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

2. Η εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ππεύζπλεο δάισζεο θαη ηνπ ΣΔΤΓ, 

πξέπεη, επέ πνηλά απνθιεηζκνύ, λα είλαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

αλάξηεζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ έσο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Γελ απαηηεέηαη βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.). 

3. Δίλαη επηζπκεηφ ηα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.  

4. Όηαλ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο εέλαη Ο.Δ. ά Δ.Δ. θαη ν ππνγξΪθσλ ηηο 

ππεύζπλεο δειώζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη 

νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

5. Οη ππεύζπλεο δειώζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηεέηαη λα είλαη 

ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ 

εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

6. Οη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

ππνγξάθνληνο (νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα παηέξα θαη κεηέξαο, εκεξνκελία θαη 

ηφπν γέλλεζεο, αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο 

θιπ.), ψζηε λα είλαη νξζέο θαη πιήξεηο ζε ζηνηρεία νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 

1599/1986. 

 

Άξζξν 6 

Λόγνη Απνθιεηζκνύ - Απνθιεηζκόο Οηθνλνκηθνύ ΦνξΫα  

(Άξζξα 73 & 74 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 

1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ:  

1. Απνθιείεηαη θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

φηαλ απνδεηρζεί, κε ηελ επαιήζεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 ή 

είλαη γλσζηφ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε άιιν ηξφπν, φηη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,  

β) δσξνδνθία,  

γ) απάηε,  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,  
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ,  

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν 

εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Η ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθένπ αθνξΪ ηδέσο:  

α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκΫλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ 

εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:  

α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη  

β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ 

είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, θαηά παξέθθιηζε:  

α) λα κελ επηβάιεη ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 

θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

Πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  

β) λα κελ επηβάιεη ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2, φηαλ ν 

απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 

δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2, πξηλ απφ 

ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθιείεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ N. 4412/2016,  

β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην  δηθαζηήξην 
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ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

γ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θoξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 

4412/2016,  

ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

ζ) Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε ηα θαηάιιεια κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθίβνιν ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ.  

5. Καηά παξέθθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξ. 4, ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαζέηνπζα αξρή 

έρεη απνδείμεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο, ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξ. 4.  

6. ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2.  

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απνθιείνπλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 4.  

7. Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα 
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κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη 

έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν 

πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα 

κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο 

απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεηαη βάζεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε 

απφθαζε.  

8. Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 8 

θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.  

9. Απνθιείεηαη επίζεο θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή ζε Κνηλνπξαμία ή Έλσζε ή πλεηαηξηζκφ ζε παξαπάλσ 

απφ κία πξνζθνξέο.  

2. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ:  

Αλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο δηαπηζησζεί φηη 

ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, φπσο απηά νξίδνληαη 

ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 3.1 ηεο παξνχζεο, κπνξεί λα επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ απνθιεηζκφο 

απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε ελ εμειίμεη θαη κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο παξ.2 – 6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Ζ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΜΠΟΡΔΗ, ΚΑΣΑ ΠΑΡΔΚΚΛΗΖ:  

α) λα κελ επηβάιεη ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ γηα επηηαθηηθνχο 

ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, π.ρ. δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  

β) λα κελ επηβάιεη ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε πεξ. 8, φηαλ ν 

απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 

δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
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Άξζξν 7 

Δγγπάζεηο 

(Άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνράο. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, 

ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. 

2. Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο (άξζξν 72 παξ. 1β ηνπ Ν. 4412/2016). 

α) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

γ) Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ 

ππεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 

ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

δ) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε- κέξε ηεο 

πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 

κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 

ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 

ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  

ε) Η εγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο πεξηιακβΪλεη θαη’ ειΪρηζηνλ ηα αθόινπζα ζηνηρεέα:  

 ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

 ηνλ εθδφηε, 

 ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

 ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

 ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

 ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,  

 ηνπο φξνπο φηη: 

- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

 ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 
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ηνπ Γήκνπ θαη 

 ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο 

δηαθνξνπνηήζεηο: 

1. Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε 

ζχκβαζε ν Γήκνο ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο. 

ζη) Ζ κε πξνζθφκηζε εγγπήζεσο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ απνθιείεη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ θαη ηζνδπλακεί κε άξλεζε απηνχ γηα ηε 

ζπλνκνιφγεζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ελάγεηαη εηο βάξνο ηνπ ηηο λφκηκεο θπξψζεηο. 

δ) Οη ππεξεζέεο ηνπ δάκνπ επηθνηλσλνύλ κε ηνπο θνξεέο πνπ Ϋρνπλ εθδώζεη ηηο 

εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζησζεέ ε εγθπξόηεηΪ ηνπο. (άξζξν 72 παξ. 5 

ηνπ Ν. 4412/2016). 

 

Άξζξν 8 

Σξόπνο ππνβνιάο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ 

 

1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κφλν 

κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα 

θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

3. ηνλ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν εμσηεξηθΪ ζα αλαγξΪθεηαη επθξηλώο κε θεθαιαέα 

γξΪκκαηα: 

α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

β) Ο πιήξεο ηίηινο/επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Γήκνπ). 

γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία). 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν 

αξηζκφο ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email). 

ζη) «λα κελ αλνηρηεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ην πξσηφθνιιν ηνπ παξαιήπηε – λα 

αλνηρηεί κφλν απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ». 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

4. Σα πεξηερόκελα ηνπ αλσηΫξσ θαθΫινπ, επέ πνηλά απνθιεηζκνύ, νξέδνληαη σο 

εμάο:  

α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο (μερσξηζηφο θάθεινο) κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 
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β) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο (μερσξηζηφο θάθεινο) κε ηελ έλδεημε Σερληθή Πξνζθνξά» θαη  

γ) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο (μερσξηζηφο θάθεινο) κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

5. ηνπο (ππν)θαθΫινπο «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» θαη «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην 

ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο». 

6. ηα πεξηερόκελα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί 

ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 

δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 

7. ηνλ θΪθειν ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη λα ππνβιεζνύλ επέ πνηλά 

απνθιεηζκνύ ηερληθΪ ζηνηρεέα, θπιιΪδηα, ά νηηδάπνηε Ϊιιν ζηνηρεέν βεβαηώλεη όηη 

ε παξνρά ησλ ππεξεζηώλ ζα θαιύπηεη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ 

απαηηνύληαη βΪζεη ηεο ζρεηηθάο κειΫηεο.  

8. Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. 

9.  ηνλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο. Γηα δηεπθφιπλζε ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ παξέρεηαη ζπλεκκέλα 

ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

10.  Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη 

θάζε άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο 

ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε 

ησλ πξνζθνξψλ. 

11. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία, απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

12. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη.  

 

Άξζξν 9 

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

(Άξζξα 72, 97 ηνπ Ν. 4412/2016) 

1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 
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δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο 

απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

4. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θoξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

5. Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη' αλψηαην φξην 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ 

ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θoξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θoξείο. 

6. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ 

ππεξεζηψλ, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 

δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο.  

7. Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 

αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ην ηέινο ηεο ζπκβαηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 

Άξζξν 10 

ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο 

(Άξζξν 57 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο, 

θαζψο θαη φζεο αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο. Κάζε ελδηαθεξφκελνο 

κπνξεί λα ππνβάιεη κία κφλν πξνζθνξά. 

 

Άξζξν 11 

ΔλζηΪζεηο πξν ηεο ππνγξαθάο ηεο ζύκβαζεο 

(Άξζξα 127, 376 ηνπ Ν. 4412/2016) 

1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν νπθιίνπ, κέρξη πέληε (5) εκέξεο 
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πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο πεξίιεςεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε 

εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη νη 

εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο 

δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Οη ελζηάζεηο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, 

εμεηάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ. 

γ) Ιζρύνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο 

ελζηάζεηο γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ 

(ρσξίο Φ.Π.Α.).  

δ) Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 

ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν 

επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν 

2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

3. Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη. Ο Γήκνο 

νπθιίνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη (κε θάζε πξφζθνξν κέζν) ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο. 

4. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε 

ππνβιεζείζεο. 

5. Οη ελζηάζεηο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 

4412/2016, εμεηάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ. 

 

Άξζξν 12 

Πξνζθεξόκελε ηηκά 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα 

αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε επξψ αξηζκεηηθά, θαζψο θαη αξηζκεηηθά γηα ην 

ζχλνιν, θαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο. 

2. Ζ ηηκή δίλεηαη αλά κνλάδα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο 

θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε θαη 

κεηαθνξά ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία 

ηηκή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ. 

5. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ, 

νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

6. Η θαηαθύξσζε ζα γέλεη απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο, εθόζνλ θαιύπηνληαη νη 

ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο. 

7. Όηαλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο (άξζξν 88 ηνπ Ν.4412/16, άξζξν 

69 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ), νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη εμεγήζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ 

ηδίσο: 

α) ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο, ηεο δηαδηθαζίαο παξαζθεπήο, 

β) ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ 

γηα ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ, 

γ) ηελ πξσηνηππία ηνπ έξγνπ, ησλ αγαζψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 

δ) ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.4412/16, 

ε) ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν.4412/16, 

ζη) ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 

Άξζξν 13 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

2. Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη 

νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

3. Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη πξψηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ζηε 

ζπλέρεηα ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηέινο ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο. 

Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη 

απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε 

ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 

θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν 
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πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηπρφλ απφξξηςε ή κε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

δχλαηαη είηε λα απνζθξαγηζηνχλ ζηελ ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο είηε λα ηνπνζεηεζνχλ  ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο 

επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί. 

4. Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνέα 

θνηλνπνηεέηαη ζηνπο πξνζθΫξνληεο. 

5. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ν νπνίνο 

πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

Μέρξη θαη ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ «δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο» ν 

αλάδνρνο, ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ζεσξείηαη «πξνζσξηλόο αλΪδνρνο».  

6. Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 14 

ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθύξσζεο 

(Άξζξα 80 θαη 103 ηνπ Ν. 4412/2016) 

1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλό αλΪδνρν), λα 

ππνβάιεη εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο βάζεη δηαηάμεσλ Ν. 4412/2016, ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε δηαβηβαζηηθφ, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

«ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθύξσζεο» 

Πιάξεο ηέηινο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο: ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ, 

ΣΑΥ.ΓΙΔΤΘ/ΝΗ: Βαζ.Γεσξγίνπ 180, Σ.Κ. 68400, νπθιί 

Ο πιάξεο ηέηινο θαη ν αξηζκόο ηεο Πξνθάξπμεο. 

Σα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ ΠξνζθΫξνληα (νλνκαηεπψλπκν, Γηεχζπλζε, Σειέθσλν, Α.Φ.Μ. 

θ.ι.π.). 

 

2. Σα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη ν πξνζσξηλόο αλΪδνρνο εέλαη ηα 

αθόινπζα: 

• Γέπισκα Μεραλνιόγνπ ά Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ. 

• Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ 
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ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:  

- νη Έιιελεο θαη αιινδαπνί πνιίηεο (θπζηθά πξφζσπα).  

- Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. θαη Δ.Π.Δ.: δηαρεηξηζηέο.  

- Α.Δ.: Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

- ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

Διιείςεη πνηληθνχ κεηξψνπ πξνζθνκίδεηαη ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο. Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ 

κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, 

ππνβάιιεηαη απφ απηφλ έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο, φπνπ αλαθέξνληαη κε 

ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δεηήζεη 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε 

πξνθχπηεη φηη θάπνηα απφ ηηο θαηαδίθεο αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Ζ έλνξθε 

βεβαίσζε δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο γηα φζν ρξφλν αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ. 

• Βεβαέσζε εγγξαθάο ζην νηθεέν κεηξών/επηκειεηάξην απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

ην επάγγεικα ηνπο. π.ρ.: Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο 

εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. 

• Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη 

επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ εθδίδνληαη ηέηνηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά απφ 

θάπνηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, πνπ είλαη αξκφδηα ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο πνπ έρεη έδξα ε επηρείξεζε ν ζπκκεηέρσλ θαηαζέηεη έλνξθε βεβαίσζε, ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: 1) ε αδπλακία έθδνζεο απφ ηηο αλσηέξσ αξρέο ησλ αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη 2) φηη ν ίδηνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 

απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

ή δηαδηθαζία πνπ πηζηνπνηνχζε ην κε εθδηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ. 

• ΠηζηνπνηεηηθΪ όισλ ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (αζθαιηζηηθέο 

ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο, φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε 

απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη 
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μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Αλαιπηηθά, ηα πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο ζα ππνβάιινληαη σο εμήο:  

-Σα θπζηθά πξφζσπα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.  

-Οη νκφξξπζκεο (Ο.Δ.) φισλ ησλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.  

-Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) κφλν ησλ νκφξξπζκσλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.  

-Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ. Π. Δ.) ησλ δηαρεηξηζηψλ (θαη φπνηνο άιινο 

εηαίξνο νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ πσο δεζκεχεη ηελ εηαηξία κε ηελ ππνγξαθή ηνπ) θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

- Οη Αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο κφλν γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (θαη φπνηνο άιινο εηαίξνο 

νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ πσο δεζκεχεη ηελ εηαηξία κε ηελ ππνγξαθή ηνπ) θαη γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 258/05 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, νη Α.Δ. εηαηξείεο, είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα αζθαιίζνπλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. ηα κέιε ηνπ Γ.., εθφζνλ απηά είλαη κέηνρνη θαηά 

πνζνζηφ 3% ηνπιάρηζηνλ. 

• Πηζηνπνηεηηθό (θνξνινγηθά ελεκεξόηεηα), απφ ηελ αξκφδηα Δθνξία ή ειεθηξνληθά 

απφ ην taxisnet, φηη είλαη ελήκεξνη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή φηη έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, 

απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε: 

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο 

ελεκεξφηεηεο), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα 

πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ. 

5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή ππάξρνπλ 

ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ 

πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) 

επηπιένλ εκέξεο.  

6. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 
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πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή 

δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην 

πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

7. Η δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε 

ζύληαμε πξαθηηθνύ από ηελ Δπηηξνπά θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζηελ 

Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά γηα ηε ιάςε απόθαζεο εέηε γηα ηελ θάξπμε ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ σο εθπηώηνπ, εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο, εέηε θαηαθύξσζεο ηεο 

ζύκβαζεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

8. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

9. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, 

νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

10. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα έιεγρν 

λνκηκφηεηαο.  

 

Άξζξν 15 

Κξέζε απνηειΫζκαηνο δηαγσληζκνύ – Οςηγελεέο κεηαβνιΫο – Υξόλνο ζπλδξνκάο όξσλ 
ζπκκεηνράο 

(Άξζξν 104 ηνπ Ν. 4412/2016) 

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα, κεγαιχηεξε πνζφηεηα ή 

κέξνο απηήο κέρξη θαη 30%, ιφγσ ελδεηθηηθήο δαπάλεο, πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ. 

1.Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 

αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 θαη επφκελα. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

πξνκεζεηψλ ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
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Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο 

αμίαο απφ 100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ αλάδνρν.  

2. Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη 

είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016, νη νπνίεο επήιζαλ ή 

γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη 

πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη 

ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016.  

3. ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ επήιζαλ ζην 

πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72. 

 

Άξζξν 16 

Αλαθνέλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθά ζύκβαζεο 

(Άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016) 

1. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν 

Γήκνο νπθιίνπ δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, 

φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

2. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο 

απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 

ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/16, δειαδή απηά πνπ 

κε ππεχζπλε δήισζε δεζκεχζεθε λα πξνζθνκίζεη εθφζνλ αλαθεξπρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο, 

έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε θαη 

γ) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

35 θαη 36 ηνπ Ν. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη. 

3. Ο Γήκνο νπθιίνπ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο πξνζθνκίδνληαο ή απνζηέιινληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

4. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 

ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  





25 

 

5. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, (πεξ. δ΄, παξ. 2 αξ. 106 Ν. 4412/2016). 

6. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

7. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θεξπρζεί έθπησηνο, ζε νπνηαδήπνηε θάζε εθηέιεζεο 

ηεο ζπκβάζεσο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε αλάζεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά αλάδνρν ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ πνπ ζα αλαδείμεη ν 

δηαγσληζκφο, ή ζηνλ κεζεπφκελν αλ δελ απνδερζεί ν επφκελνο.  

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

θαζψο θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ 

απνδεθηέο.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α'.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. (άξζξν 18 

παξ.2 Ν.4412/16). 

Η ζύκβαζε ηξνπνπνηεέηαη ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/16 ύζηεξα από 

γλσκνδόηεζε ηεο ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. 

Ζ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ 

φξσλ. ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηε 

ζχκβαζε θαη ηδίσο επί ηεο παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ωο γλσκνδνηηθά φξγαλα κπνξεί λα νξίδνληαη θαη νξγαλσηηθέο κνλάδεο εληαγκέλεο ζηε 

δηνηθεηηθή δνκή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ο Γάκνο νπθιένπ, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα παξαηεέλεη, χζηεξα απφ ζχκθσλε 

γλψκε θαη ησλ δχν κεξψλ, ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν, γηα ηξεηο (3) ην πνιχ κήλεο, 

ή θαη κέρξη ηελ αλαθήξπμε λένπ κεηνδφηε θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ, (Πξάμε VΙ 

ηκήκαηνο 24/2003, Πξάμε ΣΤ΄ Κιηκαθίνπ 118/2005, Πξάμεηο 129/2006, 14, 34, 69, θαη 99/2010, 

Απόθαζε VΙ ηκήκαηνο 3037/2010 ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ), ζην κέηξν θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο φηη :  

α) Γελ ζα ππάξμεη επαχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

β) Ζ παξάηαζε ζα γίλεη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο κε απηέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  

γ) Ζ παξάηαζε δελ ζα αληίθεηηαη ζε εηδηθή αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ θαηά ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο 

ηεο. 
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Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο (άξζξν 133 Ν. 

4412/2016) ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιιεη ηελ 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132,  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,  

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ. 

Αληίζηνηρα, ν δήκνο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, 

θαηαγγέιιεη ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ 

ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (A' 115). 

 

Άξζξν 17 

Παξαιαβά - Απόξξηςε – ΠνηληθΫο Ράηξεο 

(άξζξν 218-219-220 ηνπ Ν.4412/16) 

Παξαιαβά  

1. Ζ παξαιαβή γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16. 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 

θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

απφθαζε. 

5. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν 

κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί 

απηνδίθαηα. 

6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 
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ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη 

πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή 

παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

7. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ 

ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 71. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ 

έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

ΠνηληθΫο Ράηξεο 

1. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη 

δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

2. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 

επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή 

ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 

εθπξφζεζκα, γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 

δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο 

πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο 

δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 

ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

3. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ. 

4. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα 

θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 

Απόξξηςε – ΑληηθαηΪζηαζε 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
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ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο 

εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218, ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

Άξζξν 18 

Έθπησζε αλαδόρνπ 

(Άξζξν 203 ηνπ Ν. 4412/2016) 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα 

ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016,  

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. 

2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ 

ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 

επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.  

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

3. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά 

πεξίπησζε. 

β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε 

αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε 

κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλαδφρνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν 

απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε 

θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

γ) Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 19 

Σξόπνο Πιεξσκάο 

(άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016) 
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1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ζα γίλεηαη εθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην γηα ηα είδε πνπ έρεη παξαιάβεη 

ε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο. 

2. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη ζην 100% ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ ηηκνινγίσλ, κεηά 

ηελ παξάδνζε θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 

παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, αθνχ γίλνπλ θαη φιεο νη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θξαηήζεηο. Ο αλάδνρνο εθδίδεη θαη πξνζθνκίδεη ην ηηκνιφγην ζηηο ππεξεζίεο 

νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.  

3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ απηήλ ηνπ ηηκνινγίνπ 

ή άιινπ ηζνδχλακνπ γηα πιεξσκή εγγξάθνπ, ηφηε ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε5 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο), θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη 

ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ 

κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο. Σν εθάζηνηε εθδηδφκελν ηηκνιφγην ζα εμνθιείηαη πιήξσο (100%) κεηά απφ ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηκήκαηνο ησλ εηδψλ πνπ παξαγγέιζεθαλ (άξζξν 200 παξ. 

1-4 Ν. 4412/2016).  

4. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε, 

θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5. Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή (άξζξν 200 παξ. 6 Ν. 

4412/2016), ζπλεθηηκεκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

6. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο φπσο ηζρχνπλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Α) Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο (8,00%) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 

4172/13 (ΦΔΚ 167 Α/23-7-2013): «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Β) Κξάηεζε ζε πνζνζηφ 0,06% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (πιελ Φ.Π.Α.), ε νπνία δηαηίζεηαη γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (εδ. 7, 

παξ. 3 άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/11 φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ 

Ν.4412/16). Ζ θξάηεζε ηεο απφθαζεο απηήο ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 

πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ (άξζξν 7 ηεο ππνπξγ.απνθ.5143/14). 

7. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 δελ είλαη ε ππνρξεσηηθή δεκνζίεπζε ζηνλ 

ηνπηθφ ηχπν. Δπνκέλσο νη αλάδνρνη δελ επηβαξχλνληαη κε έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο 

ηεο δηαθήξπμεο. 
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8. Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή (άξζξν 200 παξ. 6 Ν. 

4412/2016), ζπλεθηηκεκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Άξζξν 20 

Γηθαηνύκελνη πκκεηνράο – ΠξνϋπνζΫζεηο  

(Άξζξα 19 θαη 25 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα 

είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 25 παξ. 1 Ν. 4412/2016).  

 ην δηαγσληζκό γέλνληαη δεθηνέ όζνη λφκηκα θαηέρνπλ ηελ άδεηα γηα άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη λα 

δχλαληαη λα παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Θα πξέπεη ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θαηαιιειφιεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή εγγξαθή ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ (γηα ηελ Διιάδα είλαη ην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην). Απφ ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή 

ηνπ ζην ελ ιφγσ κεηξψν θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

1. Ζ Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ ππνρξενχηαη λα ιάβεη νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη πξνζθνξά. Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή εθφζνλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 

19 παξ.3 Ν.4412/16)  

2. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. (άξζξν 19 παξ.4 Ν.4412/16)  

3. Οη Κνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επζχλνληαη εηο νιφθιεξν κε θνηλφ εθπξφζσπν. Ζ 

Έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  

4. ε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ε λέα επηρείξεζε πνπ ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ επειζνχζα 

κεηαβνιή θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ θαη 

απηή ζπγθεληξψλεη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.  
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5. ε πεξίπησζε, πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο 

ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο 

ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

6. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη 

ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο χζηεξα, απφ Γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ηελ πεξίπησζε, πνπ ε αλάγθε 

αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ε ζρεηηθή Απφθαζε 

ιακβάλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

Άξζξν 21 

Μαηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο 

(άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016) 

 Ο Γήκνο νπθιίνπ κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:  

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο 

φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή  

β) αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 105 παξ. 5 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Ν. 4412/2016.  

 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε 

εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,  

β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ην Γήκν 

νπθιίνπ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,  

γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,  

δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,  

ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016,  

ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, ν Γήκνο νπθιίνπ κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη 

κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 

επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

 Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ν Γήκνο αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα 

νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, 

γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.  

 Ο Γήκνο νπθιίνπ δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ 
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επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ 

ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 (αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε) ή 32 (πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε) ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

Άξζξν 22 

Καλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθάξπμεο – Κξαηάζεηο 

 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα νπθιίνπ θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα», λα 

θαηαρσξεζεί ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. θαη λα δεκνζηεπηεί ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα εκεξήζηαο 

θπθινθνξίαο. 

3. Όια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαρσξεζνχλ θαη ζην δηαδίθηπν. 

4. Σνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ 

Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) γηα ηνπο Ο.Σ.Α. Α' βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ 

παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

Άξζξν 23 

Δπέιπζε δηαθνξώλ – ΔθαξκνζηΫν Γέθαην 

 

Ο αλάδνρνο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα εμσδηθαζηηθή 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά σο πξνο ην θχξνο, ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο απηήο θαη ηηο αμηψζεηο πνπ γελλψληαη απφ απηήλ ζα ιχλεηαη απφ ηα θαζ' χιελ 

αξκφδηα Γηθαζηήξηα ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δίθαην. Γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, β) νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη γ) 

ζπκπιεξσκαηηθά ν αζηηθφο θψδηθαο (άξζξν 129 Ν.4412/2016).  

Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 

3852/2010 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

 

Άξζξν 24 
Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 

Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 

επηβιέπνληνο ηερληθνχ θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο θαη ηηο Γηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 

κειέηε. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρξεζηκνπνηεί, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πξνζσπηθφ 

(επηζηεκνληθφ, εξγαηνηερληθφ θ.ι.π.) θαηάιιειν γηα ηηο εξγαζίεο απηέο θαη ηθαλφ ζε αξηζκφ γηα 

ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Θα πξέπεη αθφκα εθηφο ηνπ 
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πξνζσπηθνχ απηνχ, λα έρεη ζε εηνηκφηεηα εμνπιηζκέλν ζπλεξγείν επηζθεπψλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, επαλδξσκέλν κε έκπεηξν πξνζσπηθφ, πνπ ζα πξνβαίλεη 

ζε επηζθεπέο, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί φηη κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, ν Γήκνο 

έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνπνκπή θάζε αλίθαλνπ, 

απείζαξρνπ ή θαη κε ηίκηνπ κέινπο ηνπ ηερληθνχ ππαιιειηθνχ ή εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί, ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ πξνζψπσλ κε άιια πνπ ζα ακείβνληαη απφ ην 

Γήκν ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ο αλάδνρνο ή εθπξφζσπνο απηνχ ζα ζπλαληηέηαη φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν κε ηνπο 

αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ ζε θαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο. θνπφο ησλ ζπλαληήζεσλ 

απηψλ ζα είλαη ε ζπδήηεζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Ο Γήκνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο ή αηθλίδηνπο ειέγρνπο απφδνζεο θαη 

ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φζεο θνξέο ην ζεσξεί απαξαίηεην. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν γη' απηφ πξνζσπηθφ. 

 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Ο Γάκαξρνο νπθιένπ 

ΔπΪγγεινο Πνπιηιηόο 
 

 





34 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
Α.Φ.Μ.: 800287309 
Γ.Ο.Τ.: Αιεμαλδξνχπνιεο 
 
Σαρ. Γηεχζπλζε: Βαζ.Γεσξγίνπ ΗΗ 180  

Ταχ. Κώδικας:    684 00 Σουφλί 

 
 
Αξηζκ. Μειέηεο : 42/2017 
ΠΡΟΫΠ: 74.399,89 επξψ κε Φ.Π.Α 
Κ.Α: 25.7336.004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δ Ν Σ Τ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α   

(θξηηήξην ηειηθήο επηινγήο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 

θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
Α.Φ.Μ.: 800287309 
Γ.Ο.Τ.: Αιεμαλδξνχπνιεο 
 
Σαρ. Γηεχζπλζε: Βαζ.Γεσξγίνπ ΗΗ 180  

Ταχ. Κώδικας:    684 00 Σουφλί 

 
 
Αξηζκ. Μειέηεο : 42/2017 
ΠΡΟΫΠ: 74.399,89 επξψ κε Φ.Π.Α 
Κ.Α: 25.7336.004 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(θξηηήξην ηειηθήο επηινγήο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά κφλν βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 
θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016) 

 
 

 
Σεο  επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο επηρεηξήζεσλ  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

κε έδξα η………………………………νδφο ………………………………αξηζκ…………………… 
Σ.Κ. …………………Σει. …………………….Fax…………………… 
 
Πξνο: 
ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ  
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΩΝ: 
«πληάξεζε θαη Λεηηνπξγέα Βηνινγηθνύ ηαζκνύ νπθιένπ» 
Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 
επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ Γεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ απηνχ, ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη 
ρσξίο επηθχιαμε φια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο επί 
ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Μειέηεο. 
 
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξΪο (θαη΄ειάρηζηνλ 6 κήλεο):………………………………………….: 

--------------------------- 

ΔΡΓΑΙΑ: «πληάξεζε θαη Λεηηνπξγέα 
Βηνινγηθνύ ηαζκνύ νπθιένπ» 
CPV: 90481000-2 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
Α.Φ.Μ.: 800287309 
Γ.Ο.Τ.: Αιεμαλδξνχπνιεο 
 
Σαρ. Γηεχζπλζε: Βαζ.Γεσξγίνπ ΗΗ 180  

Ταχ. Κώδικας:    684 00 Σουφλί 

 
Αξηζκ. Μειέηεο : 42/2017 
ΠΡΟΫΠ: 74.399,89 επξψ κε Φ.Π.Α 
Κ.Α: 25.7336.004 

 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΔΝΓΔΙΞΗ  ΔΡΓΑΙΧΝ Α/Σ Μ/Μ 
Πνζό-
ηεηα 

Σηκά 
κνλΪδαο 

πξνζθνξΪο 

ΓΑΠΑΝΗ 
πξνζθνξΪο 

1. 

Ζκεξήζηα παξαθνινχζεζε ηεο 
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 
Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ θαη ησλ έξγσλ 
δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ 
ιπκάησλ. 

1 
Μεληαία 
δαπάλε 

12   

2. 

πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ 
ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
ηεο Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ θαη ησλ έξγσλ 
δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ 
ιπκάησλ. Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 
ζπληήξεζεο ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

2 
Μεληαία 
δαπάλε 

12   

3. 

Δθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ 
θπζηθνρεκηθψλ κεηξήζεσλ, θαηαγξαθή 
θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, 
θαζψο θαη ε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο Δ.Δ.Λ. πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη 
ηα νξηδφκελα απφ ηε θεηκέλε 
λνκνζεζία φξηα εθξνήο ησλ 
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 

3 
Μεληαία 
δαπάλε 

12   

 ΑΘΡΟΙΜΑ ΔΡΓΑΙΧΝ (θαηά ηελ πξνζθνξά)  

 Φ.Π.Α. 24% (θαηά ηελ πξνζθνξά)  

 ΤΝΟΛΟ (θαηά ηελ πξνζθνξά)  

Σφπνο - Ζκεξνκελία 

 

Ο πξνζθέξσλ 

 

ΔΡΓΑΙΑ: «πληάξεζε θαη Λεηηνπξγέα 
Βηνινγηθνύ ηαζκνύ νπθιένπ» 
CPV: 90481000-2 
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 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 
[Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζέεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηώλ 
ΜΫξνο Ι: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫαi  θαη ηε 

δηαδηθαζέα αλΪζεζεο 

Παξνρά πιεξνθνξηώλ δεκνζέεπζεο ζε εζληθό επέπεδν, κε ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηά ε 
αδηακθηζβάηεηε ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζέα, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (αα)/ 
αλαζΫηνληα θνξΫα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 6785 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΒΑ. ΓΔΧΡΓΙΟΤ 180 / ΟΤΦΛΙ / 68400 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ ΥΡΤΗ 
- Σειέθσλν: 2554350213 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: papaioannou@0890.syzefxis.gov.gr 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.soufli.gr 

Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): ): ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΧΝΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 
ΟΤΦΛΙΟΤ 2017 (CPV: 90481000-2) 
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΤΠΗΡΔΙΑ 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 
ππάξρεη): [……] 

 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 
Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 
Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Μόλν ζε πεξέπησζε πξνκάζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ Ϊξζξνπ 20: ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή 
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
ΔΪλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

ΔΪλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 
V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 
πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 
επίζεκν θαηάινγνv: 
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
ΔΪλ όρη: 
ΔπηπξνζζΫησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξέεο πνπ ιεέπνπλ ζην κΫξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ά Γ θαηΪ πεξέπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 
λα πξνζθνκίζεη βεβαέσζε πιεξσκήο 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

ΔΪλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 
θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 
είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλόηεηεο Ϊιισλ ΦΟΡΔΧΝvii  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε 
ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από 
ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο 
εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 
ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε 
IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξΫαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο 
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα 

θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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ΜΫξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεοviii 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζεix· 

2. δσξνδνθέαx,xi· 

3. απΪηεxii· 

4. ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο 

δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

5. λνκηκνπνέεζε εζόδσλ από παξΪλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ά ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηέαοxiv· 

6. παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξΫα ή νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπxvi ην 
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 
πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvii 

ΔΪλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) ΔΪλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθά απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xix 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

[] Ναη [] Όρη  





44 

 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»)xx; 

ΔΪλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλxxi: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξΪ 
ηελ πιεξσκά θόξσλ ά εηζθνξώλ 
θνηλσληθάο αζθΪιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα 
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ά επαγγεικαηηθό 
παξΪπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 
θαη εξγαηηθνύ δηθαένπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
ΔΪλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηοxxvi : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 
λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 
ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 
πεξηζηάζεηοxxvii  
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξΪπησκαxxviii; 
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλέεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε ζθνπό ηε ζηξΫβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 
ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 
ζπκβνπιΫο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 
αλακεηρζεέ ζηελ πξνεηνηκαζέα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο;  
ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

[] Ναη [] Όρη 
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απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 
πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ:  
[……] 
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ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθά Ϋλδεημε γηα όια ηα θξηηάξηα επηινγάο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο 
λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο εέλαη 
εγγεγξακκΫλνο ζηα ζρεηηθΪ 
επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβΪζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή Ϋγθξηζε ά λα εέλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξΫαο κΫινο 
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηάζηνο θύθινο 
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 
θαη/ά, 
1β) Ο κΫζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα γηα ηνλ αξηζκό 
εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθά 
δηαθάξπμε ά ζηελ πξόζθιεζε ά ζηα 
Ϋγγξαθα ηεο ζύκβαζεο εέλαη ν εμάο xxxiv: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα ζηνλ 
επηρεηξεκαηηθό ηνκΫα πνπ θαιύπηεηαη 
από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 
εμήο: 
θαη/ά, 
2β) Ο κΫζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα ζηνλ ηνκΫα θαη 
γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη 
ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ 
πξόζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο εέλαη ν εμάοxxxv: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
 
 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…] λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii -θαη 
ε αληίζηνηρε αμία) 
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θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 
εμήο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 
αζθαιηζηηθά θΪιπςε επαγγεικαηηθώλ 
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 
εμήο: 
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπΫο νηθνλνκηθΫο ά 
ρξεκαηννηθνλνκηθΫο απαηηάζεηο, νη 
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δειψλεη φηη: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη 
λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 
πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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Γ: Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο πξΫπεη λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθΪ 
θξηηάξηα επηινγάο Ϋρνπλ νξηζηεέ από ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα  ζηε 
ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξόζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη 
ζηε δηαθάξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
έξγσλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθηειΫζεη ηα αθόινπζα Ϋξγα ηνπ εέδνπο 
πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε): 
[…] 
Έξγα: [……] 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
ππεξεζηώλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
πξνβεέ ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ εέδνπο πνπ Ϋρεη 
πξνζδηνξηζηεέ ά Ϋρεη παξΪζρεη ηηο 
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζέεο ηνπ 
εέδνπο πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Πεξηγξα
θή 

πνζά εκεξνκ
ελίεο 

παξαιήπ
ηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 
πξνζσπηθό ά ηηο αθόινπζεο ηερληθΫο 
ππεξεζέεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

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

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 
ιακβΪλεη ηα αθόινπζα κΫηξα γηα ηελ 
δηαζθΪιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κΫζα 
κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 
αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 
δηαρεέξηζεο ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνύ 
θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 
πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, 
γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη 

[] Ναη [] Όρη 
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λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ 
ηδηαίηεξν ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 
δηελέξγεηα ειΫγρσλxlii φζνλ αθνξά ην 
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθΫο 
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 
κΫζα κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ απηφο 
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κΫηξα πνπ ιακβΪλεη 
γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

6) Οη αθφινπζνη ηέηινη ζπνπδώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 
απφ: 
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 
εξγνιάβν, 
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

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

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κΫηξα 
πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κΫζν εηάζην εξγαηνϋπαιιειηθό 
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλάκαηα, 
εγθαηαζηΪζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηέζεηαη, λα 
αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππό κνξθά 
ππεξγνιαβέαοxliii ην αθφινπζν ηκάκα 
(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ 
: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 
γλεζηφηεηαο· 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειΫγρνπ πνηόηεηαο ή 
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 
ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 
ΔΪλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί 
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 
πξόηππα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο; 
ΔΪλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 
ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 
ζπζηάκαηα ά πξόηππα πεξηβαιινληηθάο 
δηαρεέξηζεο; 
ΔΪλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 
ηα ζπζηάκαηα ά πξόηππα 
πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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ΜΫξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηάξηα επηινγάο ππνςεθέσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή 
θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ 
πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη 
πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα 
πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξΫρεη 
πεξέπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνέ ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 
κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 
αλαθέξεηε γηα θαζΫλα από απηΪ αλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 
απαηηνχκελα έγγξαθα: 
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 
πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρηxlv 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 
κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 
πνπ αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 
ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

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

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

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

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

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

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

εκατομμφρια ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

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

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

1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 

2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει 

επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ 
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δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 

73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

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

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

πλαίςιο. 

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

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

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

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

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

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

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

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

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

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

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

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

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

άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ 

όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 
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οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 

του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 

δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρκρο 48. 

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

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτην πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 

που αναφζρονται ςτην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

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

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο 

και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 

μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

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

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω 

τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, 

ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

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

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

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




