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ΑΡΘΡΟ 1: Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  

 

1. λ.2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
Θέκαηα». 

2. Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 
45/Α/09-03-1999). 

3. Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α‟/8-6-2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.».  
4. Σεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 (ΦΔΚ 263/Α‟/23-12-2008) «Αλαδηνξγάλσζε 

ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ.». 

5. Ν.3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α‟/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.». 

7. Ν.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.». 

8. Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α‟/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο δεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ …….. θαη 
άιιεο δηαηάμεηο.».  

9. Άξζξνπ 1, παξ.Ε § Ε5.3 ηνπ N.4152 (ΦΔΚ 107/A‟/9-5-2013) «Δπείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013.». 

10. N.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

Π. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.  
11. Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α‟/28-6-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.». 

12. Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α‟/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).» (θπξίσο παξ. 10 
άξζξνπ 6 θαη άξζξν 117). 

13. άξζξα 2 θαη 3 ηνπ Ν.4483/2017 (ΦΔΚ 107/Α‟/31-7-2017) «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ ……. θαη άιιεο δηαηάμεηο.».  

14. Π. .28/2015 (ΦΔΚ 34/Α‟/23-3-2015) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία.». 

15. Π. .80/2016(ΦΔΚ 145/Α‟/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».  
16. Κ.Τ.Α. ΣΣ 36586/2007/Β‟1323 «ηξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ αξηζκφλ 53361/2-10-2006 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κέζσλ πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο 
ησλ ΟΣΑ & κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο».  

17. Κ.Τ.Α. 53361/2006/Β‟1503 «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο 
ησλ ΟΣΑ & κέζα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο». 

18. Τ.Α.57654/22-5-2017 (Β‟ 1781/23-5-2017) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.».  

19. ηνπ άξζξνπ 23 ηεο Τ.Α. 11389/1993 (Β΄ 185) «Δληαίνο θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ 
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο». 

20. ηελ ππ‟ αξηζ. 30/30-10-2018  κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο , Πεξηβάιινληνο θαη 
Πξαζίλνπ  ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ , 

21. ην ππ‟ αξηζ. νηθ.7459/16-02-2018 πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:18REQ003883802 

2018-10-23 γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο εβαπνξέ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηθαηνχρσλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, 



22. ηελ ππ‟ αξηζ. 11458/2018 (ΑΓΑ: 6ΤΤΤΩΡΕ-ΤΚ7) απφθαζε Γεκάξρνπ Ηεξάο Πφιεο 
Μεζνινγγίνπ  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε: α) ε δηελέξγεηα ηεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα, β) 
ε δηάζεζε    πίζησζεο 33.958,00€ ζε βάξνο Κ.Α. 20.6063.02 (11.319,33 επξψ)πίζησζεο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 20.6063.02 (22.638,67€) πίζησζεο  ηνπ   
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη κε Α/Α: Α 1 απφθαζε  αλάιεςεο 
ππνρξέσζεο δαπάλεο θαη κε αξηζκνχο θαηαρψξεζεο Α 1 ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ 
Γήκνπ, , γ) ν ηξφπνο αλάζεζεο θαη δ) ε κε αξ. 30/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο 
,Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ   

23. ηελ κε αξηζ. 418/2018 (ΑΓΑ: 6PA1ΩΡΕ-ΥΩΡ) απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνία 
θαζνξίζζεθαλ νη φξνη ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

24. ηελ κε αξηζ. 6/17-01-2018 (ΑΓΑ: 7ΓΗ6ΩΡΕ-ΝΓ7) πξάμε ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνία 
ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ε 
επηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ πνπ νξίζηεθε κε ηελ 
ππ‟αξηζ.6/2018(ΑΓΑ:ΩΓ7ΟΩΡΕ-ΚΚ) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ηεξάο 
Πφιεο Μεζνινγγίνπ  ,  

 
ΑΡΘΡΟ 2: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο  

 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη : 
- Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 
- Σν ΣΔΤΓ (σο Παξάξηεκα Η ηεο δηαθήξπμεο). 
- Ζ 30/2018 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο ,Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ  ηνπ 

Γήκνπ (γεληθή θαη εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,). 
- Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο 
- Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
 
ηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ (ζπλνπηηθά) 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗ ΣΟΝ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

Γηεχζπλζε  Καζαξηφηεηαο ,Πεξηβάιινληνο  &  Πξαζίλνπ   
/Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Απνζήθεο  

  

ΔΗΓΟ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ πλνπηηθφο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ Ζ Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

 κφλν βάζεη ηηκήο 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΩΡΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 20/11/2018  &  Ώξα: 10:00π.κ. έσο 11:00π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
 
ηαπξνπνχινπ 31/Ραδηνκέγαξν  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
Πξνκήζεηα  γάιαθηνο  εβαπνξέ  γηα  ηηο  αλάγθεο  ησλ 
δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ 

ΚΩΓΗΚΟΗ CPV 15511100-4 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο: δελ απαηηείηαη. 

2. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο: 5% ηεο αμίαο 
 ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α.. 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
30.050,00€ πξν ΦΠΑ 13%. 

33.956,50€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
90  εκέξεο  απφ  ηελ  επφκελε  ηεο  δηελέξγεηαο  ηνπ 
Γηαγσληζκνχ  

 χκθσλα  κε  ηε  αξηζκ. 30/2018κειέηε  



 
 
ΠΟΟΣΖΣΔ /ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΖΖ –
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
 
 
  

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Δξγνηάμην Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο –Σέξκα 
θαγείσλ   

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Όπσο  αλαθέξεηαη  ζηε κειέηε  30/2018  (άξζξν  13  
ηεο  γεληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ  

 

   

 Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ 

ηέιε  θαη  ηηο  θξαηήζεηο  ζχκθσλα  κε  ηελ  θείκελε 

λνκνζεζία πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο πιεξσκήο, 

 εθηφο ηνπ ΦΠΑ ν νπνίνο βαξαίλεη ην Γήκν. 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Καηά  ηελ  πιεξσκή  παξαθξαηείηαη  ν  πξνβιεπφκελνο 

 θφξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο. 

   

 

 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα 

Γηαθήξπμε θαη ην παξάξηεκα ηεο, πνπ απνηειεί εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο: 

 

1. ΣΔΤΓ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

 

  
 
 

ΑΡΘΡΟ 3:  Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – πλνπηηθή πεξηγξαθή 

αληηθεηκέλνπ Πξνϋπνινγηζκόο. 
  
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Ζ αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 33.956,50€ € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ ζα βαξχλεη δε ηνλ θάησζη ππφ θσδηθφ  αξηζκφ πίζησζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ. 

Κ.Α  ΠΟΟ (€) 

20.6063.02 11.319,33 

 

 

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο θαη νη ηερληθέο ηνπ πξνδηαγξαθέο, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

30/2018 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο ,Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ , ε νπνία θαη 

απνηειεί επίζεο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 



 
χληνκε πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο έρνπλ σο εμήο: 
 
 
 

Α/Α CPV ΔΗΓΟ 
ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΞΗΑ (€) 
(ΣΔΜΑΥΗΑ) (€)     

1. 15511100-4 
Κπηίν Γάιαθηνο  εβαπνξέ 

(ζπζθεπαζία 410gr) 50.000 0,601 30.050,00 

    ΤΝΟΛΟ 30.050,00 
      

    ΦΠΑ 13% 3.906,50 

    
ΣΔΛΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 33.956,50 
 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Αλαζέηνπζα αξρή  
 
 

Δπσλπκία  Γήκνο Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε  ηαπξνπνχινπ 31(Ραδηνκέγαξν) 

Πφιε  Μεζνιφγγη 

Κσδηθφο NUTS  EL 302 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 30200   

Σειέθσλν 26313 60983,987   

Φαμ 26310 25041   

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο  
Λ.Παλαγησηνπνχινπ –
Π.Γηαλλνπνχινπ   

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)  www.messolonghi.gov.gr 

     
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Υξόλνο θαη ηόπνο πνπ ζα γίλεη ν δηαγσληζκόο.  

 

Ο  δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην ρψξν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ & Απνζήθεο 

ηαπξνπνχινπ 31-1νο φξνθνο  ζηηο 20/11/2018 εκέξα Σξίηε  θαη από ώξα 10:00 π.κ. 

έσο 11:00 π.κ. ελψπηνλ ηεο Αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. Ζ απνζθξάγηζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6: Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ – Δλζηάζεσλ - Πιεξνθνξίεο  

 

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίζηεθε κε ηελ 6/17-01-2018 (ΑΓΑ: 7ΓΗ6ΩΡΕ-
ΝΓ7) πξάμε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

http://www.messolonghi.gov.gr/


Ζ Δπηηξνπή εμέηαζεο ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξίζηεθε κε ηελ 
6/2018(ΑΓΑ:ΩΓ7ΟΩΡΕ-ΚΚ)  πξάμε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο 
Μεζνινγγίνπ. 
Πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ην ηκήκα 
Πξνκεζεηψλ & Απνζήθεο  ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  ηνπ Γήκνπ, ζηελ νδφ 
ηαπξνπνχινπ 31(Ραδηνκέγαξν ),Μεζνιφγγη , 1νο φξνθνο, αξκφδηνη ππάιιεινη 
Λ.Παλαγησηνπνχινπ –Π.Γηαλλνπνχινπ , ζην ηειέθσλν 22631360983,987 θαη fax 26310 
25041 θαη email: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 
Ζ δηάζεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αηειψο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ & 
Απνζήθεο  ηνπ Γήκνπ. Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ 
ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην 
γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζην Γήκν θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά 
ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 
παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην δηαγσληζκφ, φζνλ 
αθνξά  ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία 
καο ζε φζνπο έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο, κέρξη 2 εκέξεο πξηλ ηε 
Γηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζην 
ΚΖΜΓΖ (www.eprocurement.gov.gr) ζηελ ελφηεηα «Πξνθεξχμεηο-Γηαθεξχμεηο», φπσο θαη 
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ www.messolonghi.gov.gr   
κεηά ηελ αλάξηεζή ηνπο ζε απηά. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7: Γεθηνί ζην Γηαγσληζκό  
 
 
 
7.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε 
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα : 
 
α) ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο  
Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.), 
 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Γεκφζησλ 
πκβάζεσλ (Γ : Ν.2513/1997, ΦΔΚ 139 Α‟), 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. 
 
7.2 ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ. Γελ απαηηείηαη νη ελ ιφγσ 
ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 
 
Όκσο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ 
ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/


αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
7.3 Γεληθνί Όξνη πκκεηνρήο 
 
Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή καδί κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζ‟ απηφλ ην δηαγσληζκφ κε πεξηζζφηεξεο 
ηεο κηαο πξνζθνξέο. 
 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
ζην δηαγσληζκφ, φπσο νξίζηεθαλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνζθνξάο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Λόγνη απνθιεηζκνύ  

 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
8.1 Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
β)  δσξνδνθία,  φπσο  νξίδεηαη  ζην  άξζξν  3  ηεο  ζχκβαζεο  πεξί  ηεο  θαηαπνιέκεζεο  
ηεο  δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 
θξαηψλ-κειψλ  ηεο Έλσζεο (ЕЕ С 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο  απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ  θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ЕЕ L 
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο  θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ  
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ЕЕ С 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), 
ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (A' 48),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
φπσο νξίδνληαη,  αληηζηνίρσο,  ζηα  άξζξα  1  θαη  3  ηεο  απφθαζεο-πιαίζην  
2002/475/ΓΔΤ  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλεξγεία ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 309 ηεο 
25.11.2005, ν. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (A' 
166),  
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 



2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ЕЕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (A' 215). 
 
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 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. 

 

πγθεθξηκέλα: Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.), θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, αθνξά θαη‟ 

ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο,  
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  
δδ) ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.  
8.2 α) εάλ 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) ε αλαζέηνπζα αξρή 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 εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληνο 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. 

 

 
 
8.3 Αλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: 
 
αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
 
Δπηζεψξεζεο  Δξγαζίαο  γηα  παξαβάζεηο  ηεο  εξγαηηθήο  λνκνζεζίαο  πνπ  
ραξαθηεξίδνληαη, 
 
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 
σο 
 
«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 
 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή  
ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. 

Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
 



8.4 Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
 
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 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 θνξείο 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 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
 
παξεκβαηηθά, κέζα,  
ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα 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,  
δ) εάλ 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 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) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ  
αθεξαηφηεηα ηνπ, 
8.5 Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 

πεξηπηψζεηο.  
8.6 Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 8.1, 8.3 θαη 8.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα 



ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 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, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 

κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 

νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 8.6.1 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε 

ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 έσο θαη 10 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
8.6.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9: Κξηηήξηα Δπηινγήο  
 

9.1 Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
 
Ζ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

(ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο) ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 
 
εγγξαθή ηνπο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 
- κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο. (δειψλεηαη ζην ΣΔΤΓ ζπκπιεξψλνληαο κόλν ηελ Δλόηεηα α 
ηνπ Μέξνπο ΗV) 
 
Γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά βιέπε άξζξν 15 ηεο παξνχζεο ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη 
κεηά ηελ πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
9.2 Οηθνλνκηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπάξθεηα 
 
ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΑΚΤΡΖΞΖ 

 
9.3 Σερληθή Ηθαλόηεηα θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλόηεηα 
 
Ζ Σερληθή Ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  
α) Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν απαηηείηαη απφ ηελ 30/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο 
,Πεξηβάιινληνο& Πξαζίλνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  θαη θπξίσο νη απαηηνχκελεο 
ππεχζπλεο δειψζεηο, πηζηνπνηεηηθά ISO θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο κειέηεο.   
Σα αλσηέξσ ππφ α‟ πεξίπησζε ζηνηρεία ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ψζηε λα 

ειεγρζνχλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο.   
9.4 ηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ 
 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 9.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 9.3 (κφλν πεξίπησζε β΄) 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, θαηά πεξίπησζε θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο 

θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. 
 



Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζα πξέπεη 
λα απνδείμεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 
ηδίσο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 
Οη θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη λα κε ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο, νπφηε ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή ζπκπιεξσκέλνπ  

ρσξηζηνχ ΣΔΤΓ ή θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δεηνχκελα απνδεηθηηθά κε ην θάθειν ηερληθήο 

πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα πνπ δελ 

πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο. 
 
Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ζα απαηηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη θνξείο λα είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Με ηνπο ηδίνπο φξνπο, κία έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκό  
 
 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ), 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016. Οη πξνζθέξνληεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ (Παξάξηεκα II), ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 8 (Λφγνη απνθιεηζκνχ) θαη πιήξσζεο θαηά πεξίπησζε 

ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 9 (Κξηηήξηα Δπηινγήο) αληίζηνηρα ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο. 
 
ην ΣΔΤΓ ζπκπιεξψλνληαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ:  
ΤΜΠΛΖΡΩΖ :  
ΜΔΡΟΤ ΗΗ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α, Β & Γ) ,  
ΜΔΡΟΤ ΗΗΗ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α, Β & Γ),  
ΜΔΡΟΤ IV (κφλν ηελ ΔΝΟΣΖΣΑ α) &  
ΜΔΡΟΤ VI, ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κφλν νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηελ 30/2018 κειέηε. 

Όζα δηθαηνινγεηηθά, ηερληθά ζηνηρεία θ.ιπ. δεηνχληαη λα θαηαηεζνχλ κε ηνλ θάθειν ηεο 

πξνζθνξάο ηε κέξα ηνπ δηαγσληζκνχ (π.ρ. ζηνηρεία – έγγξαθα ηερληθήο πξνζθνξάο), δελ 

απαηηείηαη λα δειψλνληαη ζην ΣΔΤΓ. 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ παξέρνπλ δάλεηα εκπεηξία ζε ζπκκεηέρνληα έρνπλ ππνρξέσζε 

ζπκπιήξσζεο ρσξηζηνχ ΣΔΤΓ, ζπγθεθξηκέλα ζπκπιεξψλνπλ θαηά πεξίπησζε: ΜΔΡΟ ΗΗ 

(ΔΝΟΣΖΣΔ Α, & Β) ,  
ΜΔΡΟ ΗΗΗ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α, Β & Γ),  
ΜΔΡΟ IV (κφλν ηελ ΔΝΟΣΖΣΑ α) &  
ΜΔΡΟ VI, 



 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ 
γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ην ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε εθπξφζσπν ηνπ 
ππφρξενπ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη είλαη δπλαηή κε κφλε ηελ 
ππνγξαθή ηνπ, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πεξί κε έθδνζεο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 8.1 (πεξ α‟-ζη‟)ηνπ άξζξνπ 8 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11: Πεξηερόκελν θαθέινπ Σερληθήο πξνζθνξάο  

 

ην θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηε ζπκθσλία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνζθέξνληα κε ηα φζα αλαθέξνληαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 30/2018 κειέηεο, 

θαζψο θαη φια εθείλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 9.3. πεξ. α΄, θαζψο θαη φζα νξίδνληαη ξεηά ζηελ Γεληθή θαη Δηδηθή 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο 30/2018 κειέηεο, φηη πξνζθνκίδνληαη κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Πεξηερόκελν θαθέινπ Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

 

ην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ κφλν ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαιχεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο πξν 

θαη κε ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ 13%. Πεξεηαίξσ αλάιπζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνζθέξνληνο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Τπνβνιή πξνζθνξώλ  
 
 
Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ εκέξα θαη 

ψξα πνπ ζα γίλεη ν δηαγσληζκφο απηνπξνζψπσο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο κε ηελ 

επίδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ή απφ εθπξνζψπνπο απηψλ πξνζθνκίδνληαο ζηελ πεξίπησζε 

απηή καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηoπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν ην νπνίν επηδεηθλχνπλ θαη παξαδίδνπλ αληίγξαθν ζηελ επηηξνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 
 
Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα πεξηέξρνληαη ζην Γήκν ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ηελ …../11/2018 θαη ψξα 11:00 π.κ. κε θαηάζεζή ηνπο ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ (ηαπξνπνχινπ 31-Ραδηνκέγαξν /Μεζνιφγγη).  

 



Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πξέπεη λα ππνβάιινληαη, επί 

απνδείμεη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξά πνπ 

θαηαηίζεηαη κεηά ηελ ψξα απηή είλαη εθπξφζεζκε θαη επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. 

Οη ππνβιεζείζεο έγθαηξα κέζσ πξσηνθφιινπ πξνζθνξέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

πξσηνθνιινχληαη θαη παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν (επηηξνπή αμηνιφγεζεο), πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ηελ απνζθξάγηζε θαηά ηελ εκέξα 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  
Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Γήκν έγθαηξα. Οη 
πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  
Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ 

ηελ ψξα ιήμεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, 

πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη 

επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ 

ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 
 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή 

λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο. 

Όια ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο δελ θέξνπλ κνλνγξαθέο αλά θχιιν ε 

επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαιεί ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα λα 

ηα κνλνγξάςεη. Έιιεηςε ππνγξαθήο ηεο πξνζθνξάο φκσο (φρη ησλ κνλνγξαθψλ) επηθέξεη 

απνθιεηζκφ. 
 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Α. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ  

Β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

Γ. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ) 

Γ. Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (κε ππνρξεσηηθή αλαγξαθή θαη ησλ ζηνηρείσλ 

επηθνηλσλίαο ,ηειέθσλν ,θαμ ,email ή άιιν ) 

 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.  



Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο (ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη έλαο θαη κφλν επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ θαη λα εκπεξηέρεη φινπο ηνπ ππφινηπνπο θαζψο θαη ηα αληίγξαθα), 

πεξηιακβάλεη:  
α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», (ζε έλα 

πξσηφηππν θαη δχν αληίγξαθα), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», (ζε έλα  

πξσηφηππν θαη δχν αληίγξαθα), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

άξζξνπ 11. 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 ηνπ θαθέινπ Σερληθήο πξνζθνξάο θαη γ) Ξερσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», (ζε έλα  πξσηφηππν θαη δχν 

αληίγξαθα), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Οη σο άλσ 

μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη ηξεηο θάθεινη, δειαδή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηερληθήο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

εκείσζε: σο πξσηφηππν λνείηαη ην θπξίσο αληίηππν πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηπρφλ 

ππνβιεζέληα πξσηφηππα έγγξαθα (π.ρ. Τπεχζπλεο Γειψζεηο) ή θαη επθξηλή 

θσηναληίγξαθα γηα θάζε ππνθάθειν. 
 
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα 

έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ‟ απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ 

γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη 

σο εκπηζηεπηηθέο. 
 
Δθόζνλ έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, 

ιόγσ ύπαξμεο ηερληθνύ ή εκπνξηθνύ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη 

ξεηά όιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λόκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.  
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 28/2015. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14: Σξόπνο Γηελέξγεηαο - αμηνιόγεζε ηνπ δηαγσληζκνύ  

 

Σν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.  

 

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, φπσο θαη ε αμηνιφγεζε γηα θάζε ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, πνπ επηζπκνχλ λα παξίζηαληαη, νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 



ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 (Δρεκχζεηα) ηνπ Ν.4412/2016 

(αθνξά ζε θάζε ζηάδην). 
 
Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηνλ ίδην δηαγσληζκφ πεξηζζφηεξν απφ έλα θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξφθεηηαη λα παξαζηαζεί 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εθάζηνηε 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο νθείιεη θαηά ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα 

παξεπξεζεί λα θαηαζέζεη ηδηνρείξσο ζηελ επηηξνπή πξσηφηππν ή επθξηλέο αληίγξαθν 

παξαζηαηηθνχ εμνπζηνδφηεζεο εθπξνζψπεζεο. 
 
Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν 

θπξίσο θάθεινο. 
 
Μνλνγξάθνληαη νη ηξεηο ζθξαγηζκέλνη ππνθάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο", "Σερληθή Πξνζθνξά" θαη "Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά". 

Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν (φρη ππνρξεσηηθά 

αλά ζειίδα θαη φρη ηα ηπρφλ πξνζθνκηδφκελα ΦΔΚ ή prospectus). 

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ 

απνδεθηά, δελ ειέγρνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαπάλσ ζηαδίνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ 

πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ φζσλ ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο, θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, ε επηηξνπή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα 

θαη 

ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε 

δηαθήξπμε θαη ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ φζσλ ππέβαιαλ 

ηερληθέο πξνζθνξέο, θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπο.  
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, γηα 

ηηο πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο επηηξνπήο, ε 

νπνία θνηλνπνηείηαη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ email ζηνπο δηαγσληδφκελνπο εθφζνλ ε 



απνζθξάγηζε δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα κέξα κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ θαη 

αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. 
 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαη ηελ ίδηα κέξα ηεο 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλ απηφ είλαη εθηθηφ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 
 
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ή θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο 

ελζηάζεσλ θαη‟ απηήο.  
Αθνινπζεί ν έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ε Δπηηξνπή 
πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ γηα ην απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ. 
Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνηείλεη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηειηθά 

ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε 

βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή γηα ην ππφ πξνκήζεηα είδνο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (επηηξνπή αμηνιφγεζεο) θαη παξνπζία απηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/16). 
 
Ζ απνζθξάγηζε θαη ν έιεγρνο - αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία 

δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο θαη ην πξαθηηθφ λα είλαη έλα εληαίν, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηα ηξία ζηάδηα. 
 
Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί 
εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία πνπ ηνπο νξίδεηαη, λα 
δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη 
ζχκθσλα φκσο πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν4412/16.  
Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί επίζεο λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα 

δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία πνπ ηνπο νξίδεηαη, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, 

αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε 

επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπηνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 
 
Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.4412/2016 είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο. 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ησλ ηξηψλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ νη δηαδηθαζίεο 
ειέγρνπ ησλ θαηά πεξίπησζε ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ νινθιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά ζε 
κεηαγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ρξφλν. 
 



Μεηά ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ αλαδεηθλχεηαη θαη ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο. 
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 
Ζ απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ θνηλνπνηείηαη, κε επηκέιεηα ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο 
κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. Καηά ηεο αλσηέξσ 
απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 ε πξνζεζκία 
άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
Κάζε απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  
 

15.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, εηδνπνηείηαη εγγξάθσο ν πξνζθέξσλ, ζηνλ 

νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 

(ππνρξεσηηθά ζε έλα πξσηόηππν θαη ζε δύν αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο, ηα νπνία είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 
 
α) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 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,) 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα ζρεηηθφ κε αδηθήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο. Τπφρξενη ζηε πξνζθφκηζε απηνχ είλαη: θπζηθά 

πξφζσπα, νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. Δ.Δ., δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ, θαη ΗΚΔ, 

πξφεδξνο, Γ/λσλ χκβνπινο θαη κέιε Γ.. γηα Α.Δ. φπσο αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν 

ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο (ΦΔΚ Σξνπνπνίεζεο) θαη ην νπνίν νθείινπλ επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζνπλ κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά, ελψ ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. 
 
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 απόθαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

αλ ην αδίθεκα αθνξά ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο. Ζ έλνξθε 

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

κεηξψνπ. 
 
β) Πηζηνπνηεηηθά ζε ηζρύ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζήο ηνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
 
γ) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα Αξρή, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζήο ηνπ, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 
 
δ)  Πηζηνπνηεηηθό  πνπ  εθδίδεηαη  απφ  αξκφδηα  θαηά  πεξίπησζε  αξρή  απφ  ην  νπνίν  
λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζήο ηνπ, είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή 
ελεκεξφηεηα), Δθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζηελ Διιάδα, αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ηεο θχξηαο φζν θαη ηεο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 
 
ε) Πηζηνπνηεηηθό απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο ή φρη επηβνιήο πξνζηίκνπ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, νπφηε ε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη χζηεξα. 
 
Όπνπ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο α‟ έσο θαη ε‟ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ή 

έγγξαθν απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ππνβάιιεηαη αληί 

απηνχ έλνξθε βεβαίσζε ή αλ απηή δελ πξνβιέπεηαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκνδίνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (άξζξν 80, παξ. 2 λ. 

4412/16). 
 
ζη) Πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ κεηξώνπ ή ηνπ νηθείνπ 
επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα δεκόζηα αξρή, απφ 
ην νπνίν πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ (έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπ), θαζψο επίζεο 
θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαπάλσ πεξίπησζεο (ζη) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 



λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ. 
 
δ) Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο - εθπξνζψπεζεο. 

  
Δπηπιένλ, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν νπνηαδήπνηε δηθαηνινγεηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά, έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο.  
Οη ΔΝΩΔΗ ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κέινο πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.  
 
ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξφθεηηαη λα 
ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, νθείιεη λα ζπλππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 
θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρζεί, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνχλ, θαηά πεξίπησζε, 
ηα θξηηήξηα επηινγήο (άξζξν 9 ηεο παξνχζεο) θαη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο. 
 
Όια ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν απηφ δηθαηνινγεηηθά νθείιεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο λα ηα 

ππνβάιιεη εληφο ηεο ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 15.1 ηεο παξνχζεο. 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 
 
15.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ 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. 
 
15.3 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
15.4 Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε 
πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - 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. 
15.5 Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 8 

ηεο παξνχζεο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζεο, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο 



βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  

 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 

4412/2016, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 
 
15.6 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 15.3, 15.4 ή 15.5, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ζχκβαζεο. Σν πξαθηηθφ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

δηαβηβάδνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Κξίζε απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ  

 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε 
δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016, 
είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
 
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, έπεηηα απφ αίηεζε ηνπο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ηνπ Γήκνπ. 
χκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Ν.4412/2016 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα 
γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17: Σηκή  

 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 30/2018 
κειέηεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο αιιά θαη ηεο ηηκνιφγεζεο ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηελ ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν 
λφκηζκα, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Πξνζθνξέο πνπ δίλνπλ ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18: Τπνβιεζέληα έγγξαθα πξνζθνξάο  



 

Όια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά πξσηφηππα 

ή επθξηλή θσηναληίγξαθα. 

εκεηψλεηαη φηη φιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο (ηερληθήο πξνζθνξάο) ζα είλαη νη 

πξνβιεπφκελεο ηνπ Ν. 1599/86, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ππνγξάθνληαη απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή φηαλ 

πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηoπ ππνγξάθνληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν. Όζνλ αθνξά ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ΣΔΤΓ. 
 
Πξνζθνκηδφκελεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86 είηε αθνξνχλ ηνλ ζπκκεηέρνληα είηε 

νπνηνλδήπνηε εκπιεθφκελν, ζα πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο απφ ηελ 

εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζήο 

ηνπο θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. 

Λνηπά έγγξαθα πνπ ππνγξάθεη ν ζπκκεηέρσλ (εθζέζεηο, βεβαηψζεηο θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα 

θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο ην λσξίηεξν απφ ηε δεκνζίεπζε/αλάξηεζε ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ έσο θαη ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζήο ηνπο.  
Όια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο θιπ πνπ αθνξνχλ ζην 

δηαγσληζκφ θαη πξνέξρνληαη ή αθνξνχλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζην εμσηεξηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά πξσηφηππα ή αληίγξαθα, θαη 

λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.  
Σπρφλ έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ εκπιεθφκελνπο θαη αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα ηνπ 

παξφληα δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία ζχληαμεο ην λσξίηεξν απφ ηε 

δεκνζίεπζε/αλάξηεζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ έσο θαη ηελ εκεξνκελία 

πξνζθφκηζήο ηνπο.  
Έγγξαθα πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη κε 
απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19: Κξηηήξην αλάζεζεο – απόξξηςε πξνζθνξώλ  

 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κε βάζε ηε ηηκή γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο. 

Θα αλαθεξπρζεί έλαο αλάδνρνο γηα ην ππφ πξνκήζεηα είδνο.  
Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζπκκεηέρνληα ή 
δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. 
 
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, πξνζθνξά ε νπνία έρεη ειιείςεηο ή 
είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο  
επηηξνπήο αμηνιφγεζεο.  
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο νπζηψδεηο 

απνθιείζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  
Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  



ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ γηα ην ππφ πξνκήζεηα είδνο ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα 

ρακειέο, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 88 ηνπ 

Ν.4412/2016.  
Πεξί απφξξηςεο πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 91 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 20: Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο - ζύλαςε ζύκβαζεο  
 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 

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

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη 

ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη λα θαηαζέζεη, ηελ 

θαηά ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ην άξζξν 6 ηεο γεληθήο ζπγγξαθήο 

ππνρξεψζεσλ ηεο 30/2018 κειέηεο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο, ν νπνίνο δχλαηαη 

λα ηελ θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
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 βάζεη 

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

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη θαηά ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο 

κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. 
 
Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.  
Ζ ζχκβαζε δελ ελερπξηάδεηαη νχηε εθρσξείηαη.  
Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ην δήκαξρν ή απφ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν ζηνλ νπνίν έρεη 

εθρσξεζεί ην δηθαίσκα ππνγξαθήο.  
Γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη θαηά 
πεξίπησζε ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21: Δγγπήζεηο  
 

- Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 



Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.  
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ παξαπάλσ εγγχεζε εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

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

Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 

λα εθδίδεηαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ. .Δ. ή λα παξέρνληαη 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. 
 
Σα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμηψλ, 

νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 

κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο.  
Ζ εγγχεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  
β) ηνλ εθδφηε,  
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη  
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
ζη)ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ  
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,  
δ) ηνπο φξνπο φηη:  

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

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  
ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε 

 
ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία 
 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ  
ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο), 
 
η) 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 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.  
ηα) ηνλ ηίηιν ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 22: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ  

 
 



Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηνλ αξρηθά πξνβιεπφκελν 

απφ ηε δηαθήξπμε ρξφλν ηζρχνο πξνζθνξάο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23: Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο  

 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ 

εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην 

ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο 

θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ πξνο ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη 

θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11 ηνπ Ν.4412/2016. ηελ 

πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή 

απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε 

ηεο έλζηαζεο. 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 ή 

κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
 
Δπί ησλ ππνβιεζέλησλ ελζηάζεσλ γλσκνδνηεί ζρεηηθά ε αξκφδηα επηηξνπή ελζηάζεσλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ε νπνία ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν 

(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ).  
Δπηζεκαίλεηαη πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο φηη κε ην Ν.4412/2016 δελ πξνβιέπνληαη 

ελζηάζεηο θαηά ησλ πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ παξά κφλν σο 

άλσ θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 24: Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο  
 

24.1 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 



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

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/2016. 
 
24.2 Σξόπνο πιεξσκήο - θξαηήζεηο 
 
Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο δαζκνχο θαη 

εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηπρφλ ηζρχνπζεο ηελ εκέξα ηεο πιεξσκήο 

ηνπ.  
Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Γήκν. 
  
Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ηκεκαηηθά βάζεη ηεο πεξίπησζεο α‟ ηεο παξαγξάθνπ 

2 θαη παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ηελ παξάδνζε θαη νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ, ζην 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο αθνχ εθδνζνχλ φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ειεγρζνχλ απηά απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζε 30 εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

ηηκνινγίνπ ζε ελαξκφληζε κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν πξψην, παξ.Ε § Ε5.3 ηνπ 

Ν.4152/2013/A‟107 φπσο ηπρφλ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζήκεξα ηζρχεη. 
 
24.3 Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο 
 
ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο 

παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

208 ηνπ Ν.4412/2016.  
β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.  
γ) Σηκνιφγην πψιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή.  
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. (άξζξν 200 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016). 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 200 παξ.6 ηνπ 

Ν.4412/2016). 
 
24.4 Οινθιήξσζε εθηέιεζεο ζύκβαζεο 
 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  
α) ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε 

δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο 

πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν.  
β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ.  
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη  
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 
κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 
 
24.5 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ 
 
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ 
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016. 
 



Γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηα ζρεηηθά 
άξζξα ηνπ Σκήκαηνο ΗΗ (Γηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ), ηνπ 
Σίηινπ 3, ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ, ηνπ Μέξνπο Β‟, (άξζξα 206 έσο & 215), ηνπ Ν.4412/2016. 
 

24.6 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο (Άξζξν 205 

ηνπ Ν.4412/2016) 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ), 206 (ρξφλνο 

παξάδνζεο πιηθψλ), 207 (θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο), 213 

(απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ-αληηθαηάζηαζε), ηνπ Ν.4412/2016 λα ππνβάιεη πξνζθπγή 

γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα 

(30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 

πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δειαδή ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ. 
 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 25: Μνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο  

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ ζπληξέμνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ α), β) ή θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26: Παξαιαβή εηδώλ  

 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη απφ επηηξνπή νξηζκέλε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν ρξφλν απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 208, 209, 213 & 214 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα άξζξα 12 & 13 ηεο 

γεληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηεο 30/2018 κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο 

,Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ  ηνπ Γήκνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27: Υξόλνο Παξαιαβήο ησλ εηδώλ  
 
 

 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη ε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηζκέλν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 12 θαη 13 ηεο γεληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ ηεο 30/2018 κειέηεο 

ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο ,Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ  ηνπ Γήκνπ. 

 
 



ΑΡΘΡΟ 28: Γιώζζα ζύληαμεο εγγξάθσλ  
 
 
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη 

λα είλαη ζηελ ειιεληθή ή λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Καη‟ εμαίξεζε ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα αλ δελ ππνβάιινληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α‟188). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 29: Γεκνζηόηεηα  

 

Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί (θαηαρσξεζεί): 
 
α) ζην «ΚΖΜΓΖ» www.eprocurement.gov.gr κέρξη 09/11/2018 ζηελ ελφηεηα «Πξνθεξχμεηο 
- Γηαθεξχμεηο». 
 
Ζ δηαθήξπμε θαη ε πεξίιεςε απηήο ζα αλαξηεζνχλ (θαηαρσξεζνχλ) ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν 
ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  www.messolonghi.gov.gr ζηελ ελφηεηα «Γηαγσληζκνί 
Πξνκεζεηψλ». 
Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί/δεκνζηεπζεί: 
α) ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα», 
β) ζε κηα ηνπηθή εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη 
γ) ζην θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ. 
 

 

Ο 
ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

 
 

 

ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΕΥΔ 

 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
i
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία: ΔΗΜΟ ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 6119 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 31 / ΜΕΟΛΟΓΓΙ / 30200 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Παναγιωτοποφλου Λαμπρινι 
- Σθλζφωνο: 2631360983,987 
- Ηλ. ταχυδρομείο: panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.messolonghi.gov.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ  / 
15511000-3 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *18PROC00………………………………….+                              
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.messolonghi.gov.gr/


Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii
 : 

Σθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθ

iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 
«κοινωνικι επιχείρθςθ»

iv
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία 
ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 
απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, 
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε 
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 
μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο

v
: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 



προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

 
ε) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 
άλλουσ

vi
; 

*+ Ναι *+ Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 



Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 
τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 
κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 
υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 
απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν 
πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 



Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 
κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

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

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο 

(ι κατθγορία υπεργολάβων).  



Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ

viii
 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
Η ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ

ix
· 

Η δωροδοκία
x,xi

· 

Η απάτθ
xii

· 

Η τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xiii

· 

Η νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
xiv

· 

Η παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
xv

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου

xvi
 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xvii
 

Εάν ναι, αναφζρετε
xviii

: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xix
 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xxi

: *……+ 

 



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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

xxii
, ςτθν 

Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 
εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 
ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;

xxiii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

xxiv
 

*……+*……+*……+ 

 



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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου

xxv
; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ

xxvi
 : 

α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 
το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ 
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ

xxvii 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxviii
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ 
με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 



*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ

xxx
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια

xxxi
 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα 
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ 
που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005

xxxii
: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 



Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι 
ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Όχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 
 



Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισ 

xxxiv
: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο 
εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ

xxxv
: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ 
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε 
ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ 
φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσ

xxxvi
 που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ 

ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 
τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και y

xxxvii
 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 



ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

 



Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ

xxxviii
, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 
ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ

xxxix
, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που 
ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ

xl
: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι 
τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ

xli
, ιδίωσ τουσ 

υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που 
διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 
τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 
ελζγχων

xlii
 όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 

τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα 
μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και 
τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται 
ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει *……+ 



τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
του οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των 
διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία 
ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και 
τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ

xliii
 το 

ακόλουκο τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ 
των προϊόντων που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν 
χρειάηεται να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά 
γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι 
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα 
οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των 
προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 



Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 



Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει 
προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 
διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά 
(ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να 
προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου 
και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν 
για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων 
με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 
κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ 
διακζτει τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Όχι

xlv
 

 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+

xlvi
 

 



Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω 
είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται

xlvii
, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν

xlviii
. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά 
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: 
(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+   1 ε περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

ςκοποφσ.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ατόμων. 

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

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

1  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.” 

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

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

 

 



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

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και 

ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 

όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 

και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 

κείμενθ νομοκεςία). 

1 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. 

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

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

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

1 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ 

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

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

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

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

1 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.". 

1 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 φμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

1 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)  

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

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

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

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

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

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

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά  

 

 



των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 

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

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

1 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

1 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

1 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

1 Πρβλ άρκρο 48. 

1  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

1 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. 

1 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

1  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

1  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

1 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

1 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

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

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

1 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

1 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

1 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, 

ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

1 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μεζνινγγη:30-10-2018 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ Αξ.Πξση.:19223 
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
 

 
 

 
 
 
 

ΜΔΛΔΣΖ: 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΤΠΟΤ ΔΒΑΠΟΡΔ  ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΝΟ ΔΣΟΤ» 
 
 
 

Αξ.Μειέηεο :30 /2018 
 

 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: #33.956,500€# 
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ: Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
κφλν βάζε ηεο ηηκήο 
ΚΩΓΗΚΟ ΝUTS: GR231 
CPV : 15511100-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 
 
 Σερληθή Έθζεζε 
 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
 Γεληθή & Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
 Δλδεηθηηθφο Πίλαθαο Πξνυπνινγηζκνχ Γαπάλεο 
 Έληππν Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μεζνιόγγη:30-10-2018 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

Αξ.κειέηεο :30/2018 
 
 

1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 
 
 
Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα «γάιαθηνο ηχπνπ εβαπνξέ εξγαηνηερληθνχ  
πξνζσπηθνχ » πνπ ζα δηαηεζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ  Ηεξαο Πφιεο 
Μεζνινγγίνπ . 
Με ηε  53361/ 2.10.2006 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κε ηίηιν «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε 
ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (Β΄ 1503/11.10.2006), 
ζην άξζξν κφλν ηεο νπνίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Κ.Τ.Α. ΣΣ/36586 (Β΄ 
1323/30.7.2007), νξίδεηαη φηη: «Α. ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α., 
αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, παξέρνληαη ηα θαησηέξσ κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο: ... Β. Δπίζεο παξέρεηαη: Έλα (1) ιίηξν θξέζθν γάια ζε εκεξήζηα 
βάζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο. Ζ δηαλνκή πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. … ηελ 
πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ λα ρνξεγήζνπλ 1 
ιίηξν θξέζθν γάια, θαηά ηνλ αλσηέξσ ρξφλν, ρνξεγείηαη ίζε πνζφηεηα γάιαθηνο 
καθξάο δηαξθείαο ή ηχπνπ εβαπνξέ  κε εηδηθή ζήκαλζε επί ηνπ θηηίνπ, ψζηε λα 
κελ είλαη εθηθηή ε πεξαηηέξσ δηάζεζε».  
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηάζεζε γάιαθηνο εβαπνξέ ιφγσ 
ηνπ φηη έρνπλ ήδε δηελεξγεζεί δπν (2) ειεθηξνληθή δηαγσληζκνί  κε αξηζκφ. 
11363/03-07-2018 (α/α ζπζηήκαηνο 60918) & 159998/14-09-2018(α/α 
ζπζηήκαηνο 64248)  κε ηίηιν: « Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ –ινηπψλ εηδψλ 
παληνπσιείνπ, θαξκάθσλ θαη αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο  θαη ε 
νπνίνη ήηαλ  άγνλνη σο πξνο ην  ζπγθεθξηκέλν είδνο «θξέζθν γάια» ζχκθσλα θαη 
κε ηηο αξηζκ.. 350/2018 (ΑΓΑ:Ω858ΩΡΕ-9Ε) & 408/2018(ΑΓΑ: (ΑΓΑ:7ΤΕ4ΩΡΕ-
8ΡΒ)) απνθάζεηο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  ην νπνίν θαζηζηά αληηθεηκεληθή  ηελ 
αδπλακία ρνξήγεζεο θξέζθνπ γάιαηνο . 
Οη πνζφηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο θαη 
κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ηεξαο Πφιεο 
Μεζνινγγίνπ. 
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 
Ζ πξνκήζεηα ζα είλαη ηκεκαηηθή, ρσξίο θακηά επηπξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ην Γήκν. 
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζε 
ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ. 
 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ελδεηθηηθφο θαη αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ #33.958,00€ #Δπξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. )θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ ΚΑ 20.6063.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ  Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ 2018 
& 2019, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
 
 

 
 

 
Μεζνιόγγη   30-10-2018 

                                                                                         Θεσξήζεθε 
 
     Ο  πληάμαο                                                                Ο Γηεπζπληήο  
                                                                                           
                                                                 
       
 
 
Σδάλεο Παλαγηψηεο                                                    Κηξθηλέδνο Υαξάιακπνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΟ  Κ.Α. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

Α/Α Κ.Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ  (€) 

2. 20.6063.02 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο  - γάια 33.958,00€ 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  33.958,00€  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      Μεζνιόγγη:30-10-2018  
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

Αξ.κειέηεο :30/2018 
 
 
  
               

 
2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ   

 
Αληηθείκελν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ε πξνκήζεηα «Γάιαθηνο ηχπνπ 
εβαπνξέ εξγαηνηερληθνχ  πξνζσπηθνπ » Γήκνπ Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ 
 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ- ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γάια εβαπνξέ 7,8 % ιηπαξά: Άξηζηεο πνηφηεηαο αγειαδηλφ, πιήξεο απαιιαγκέλν 

απφ νπνηαδήπνηε άρξεζηε, πεξηηηή ή βιαβεξή νπζία, λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 

παξαγσγή   θαη ζα έρεη ππνζηεί πςεινχ βαζκνχ απνζηείξσζεο  ζε κεηαιιηθή 

ζπζθεπαζία ησλ 410 γξ. ην νπνίν ζα είλαη αλακεκεηγκέλν κε ίζε πνζφηεηα λεξνχ θαη 

ζα απνδίδεη 820 γξ. πιήξεο γάια. Σα ιηπαξά ηνπ γάιαθηνο δελ ζα είλαη άλσ ησλ 7,8 

%. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ζα απέρεη 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπ θαη ζα αλαθέξεηαη εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο  θαζψο θαη λα θέξεη ηε 

ζήκαλζε CE. Θα θέξεη κεηαιιηθφ έιαζκα κε θπθιηθή ή άιιεο κνξθήο ρεηξνιαβή γηα 

εχθνιν άλνηγκα ηνπ θηηίνπ 

             

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ: 

Πιήξεο γάια ζπκππθλσκέλν  ην νπνίν πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. Άξζξν 80 θαη 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.∆ 56/95, δειαδή: 
Να έρεη παξαζθεπαζζεί ζε εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 
θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Κεθαιαίσλ Η, ΗΗ  V θαη VI ηνπ Παξαξηήκαηνο ΄΄Β΄΄. 
Π.∆ 56/95. 
Να έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαζθεπήο ή λα 
παξαζθεπάδεηαη απφ πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία. 
∆ελ ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
Να κελ πεξηέρεη πξφζζεηα πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 80, παξ. 
14 ηνπ ΚΣΠ θαη ην άξζξν 3 ηνπ Π∆ 518/83, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ 
Τπνπξγηθή Απφθαζε 145/96. 
Να κελ πεξηέρεη ίρλε θαηαινίπσλ νπζηψλ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπφκελα 
φξηα αλνρήο, ζχκθσλα µε ην Κεθ ΗΗΗ, άξζξν 20 ηνπ Π∆ 259/98 (Α 191) ΄΄Πεξί 
Απαγφξεπζεο ρξήζεο νπζηψλ µε νξκνληθή ή        ζξενζηαηηθή δξάζε. 
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Δάλ ην πξντφλ πξνέξρεηαη απφ ηξίηε ρψξα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΚΔΦ. ΗΗ ηνπ Π∆ 56/95, θαη ηα  άξζξα 21, 22 θαη 
23 ηνπ Π∆ 56/95. 
Σν  πξντφλ   πξέπεη λα έρεη ηα εμήο θπζηθνρεκηθά  ραξαθηεξηζηηθά: 
Να έρεη επράξηζηε ππφγιπθε γεχζε, ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ αθπδαησκέλνπ 
γάιαθηνο θαη ην ρξψκα ηνπ λα είλαη ιεπθφ ή ππφιεπθν. 
Να έρεη ειαθξψο θξεκψδε ζχζηαζε, λα είλαη νκνηνγελέο (ρσξίο θνθθψδεηο ή άιιεο 
απνζέζεηο) θαη ην ιίπνο ηνπ λα µελ δηαρσξίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ζηξψκα κέζα ζηα 
θνπηηά. Να είλαη απαιιαγκέλν απφ μέλεο χιεο. 
Να µελ παξνπζηάδεη πήμε ηνπ πεξηερνκέλνπ (νιηθή ή κεξηθή), ηδήκαηα ζηνλ ππζκέλα 
ησλ ζπζθεπαζηψλ, απνρσξηζκφ ηνπ ιίπνπο ή ελδείμεηο ζήςεο. 
Πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 7,5% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ. 
Οιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 25% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ. 
Οιηθή νμχηεηα κεηαμχ 6 θαη 8 βαζκψλ SOXHLETHENCKEL, κεηά απφ αξαίσζε γηα 
παξαζθεπή πξντφληνο πνπ αληηζηνηρεί µε ην λσπφ θπζηθφ γάια. 
Σν  PH λα είλαη κεηαμχ 6,3 θαη 6,8, κεηά απφ αξαίσζε γηα παξαζθεπή πξντφληνο, πνπ 
αληηζηνηρεί ζην λσπφ γάια. 
Μεηά ηελ αξαίσζε λα πξνθχπηεη γάια ελφο lit  θαη εηδηθνχ βάξνπο 1,028 g/lit 
ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. άξζξν 80 παξ.3 θαη νιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 
25% ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ. 
Να είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Γήκνπ Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ 
εθηφο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ρσξίο λα παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε αηζζεηή ή 
νξγαλνιεπηηθή αιινίσζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  ηνπιάρηζηνλ πνπ αλαγξάθεηαη επί 
ηεο ζπζθεπαζίαο. 
Οη ζπζθεπαζίεο ηνπ γάιαθηνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο 
φξνπο πγηεηλήο. Γελ πξέπεη ηδίσο λα απειεπζεξψλνπλ κέζα ζην γάια πνζφηεηα 
ζηνηρείσλ πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία, λα 
αιινηψλνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο ή λα αζθνχλ επηβιαβή επίδξαζε ζηηο 
νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 
Οη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα 
µελ παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο, δηαηξήζεηο, δηαβξψζεηο, θαη γεληθά αλσκαιίεο νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
Γεληθά νη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 9, 23 θαη 
28 ηνπ Κ.Σ.Π.. 
ηελ ζπζθεπαζία ζηε ράξηηλε ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ή ζε εηηθέηα 
ή µε αλεμίηειν κειάλη πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: 
(1) Ζ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. 
(2) Σν πνζνζηφ ησλ ιηπαξψλ θαη ην ηεξεφ Τπφιεηκκα Άλεπ Λίπνπο (ΤΑΛ) ηνπ 
γάιαθηνο. 
(3) ΄Έλδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο. 
(4) Σν θαζαξφ βάξνο ζε γξακκάξηα. 
(5) Σν φλνκα, ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 
(6) Καηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ. 
(7) Ζκεξνκελία θαη έηνο παξαζθεπήο. 
(8) Κσδηθφο παξηίδαο. 

Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο θαη λα 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηηο Δ.Δ. θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ θαζψο  λα  θέξεη  
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ηε  ζήκαλζε  C.E. ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 2007/68, 2001/89, 2000/13 Δ.Κ.  ε δε 
ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 1169/2011. 

     Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: 
  

1.  Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, θαη άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ππάξρεη. Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ 
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Αξηζκ. 15523 /2006. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 
έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‟ αξηζκφ. 852/2004. Αλαγθαία 
ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‟ αξηζκ. 
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

2.  Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 
ησλ ηξνθίκσλ [ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 2200:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ 
ηνλ ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ 
παξαγσγή – παξαζθεπή – επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία 
ησλ πξντφλησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ είλαη  παξαγσγφο ή 
παξαζθεπαζηήο, ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη: 
1νλ  Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 
ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην 
νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο 
θνξείο γηα ηελ παξαγσγή – παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ. 
2νλ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε 
γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή 
κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Σα κεηαθνξηθά κέζα, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφιεηαο 
Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο 
Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. 
 
 

Μεζνιόγγη 30-10-2018  
 

                                                                                         Θεσξήζεθε 
 
     Ο  πληάμαο                                                                Ο Γηεπζπληήο  
                                                                                           
                                                                 
       
 
 
Σδάλεο Παλαγηψηεο                                                    Κηξθηλέδνο Υαξάιακπνο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μεζνιόγγη: 30-10-2018 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

Αξ.κειέηεο:30/2018 
 
 

3. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

  
 

Άξζξν 1ν :Αληηθείκελν 
 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα «Γάιαθηνο ηχπνπ εβαπνξέ 
εξγαηνηερληθνχ  πξνζσπηθνχ»  Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελφο έηνπο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.. 
Ο δηαγσληζκφο ζα έρεη σο θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο:  
 

Άξζξν 2ν :Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο: 
Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 
(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 
Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή 
αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) 
Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος 
ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, 
ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 
267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην 
ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 
Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 
(ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 
Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ 
Νομικών Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν 
ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1,   
Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην 
Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών 
ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,  
ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο» 
Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ 
διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη», 
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Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν 
ςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…»,  
Σλ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη 
νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο 
διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, 
Σνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο 
νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ»,  
Σνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο” 
Σνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή 
καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” γηα ηε 
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαζηικοποίηζη  μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος 
μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν 
νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα 
„’Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε 
με ηο ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590)  
Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,  
Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ 
διαηάξειρ”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευμαηική Ιδιοκηηζία, Συγγενικά Δικαιώμαηα και 
Πολιηιζηικά Θέμαηα”,  
Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια 
έγγπαθα και ζηοισεία”,  
Σος π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Γιαηάκηερ” 
Σεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύθμιζη ηυν 
ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού 
Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, 
Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν »2 
Σεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού 
ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ..), 
Σεο ππ΄αξηζκ. 11543/ΔΓΚ.3/26-3-13 εγθπθιίνπ ΤΠ.Δ κε ζέκα «Αλάδεημε 
πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ 
λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ 
ηνπο πξνζψπσλ θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α΄θαη β΄ βαζκνχ». 
Σνπ λ. 4555/2018 
Σηο δηαηάμεηο ηεο έθδνζεο ηνπ 2009 ( θαη ηνπ 2010 νξηζκέλα άξζξα ) ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ άξζξσλ 79 θαη 80 φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 
Σν άξζξν 8 ηνπ Ν.. 2741/99 «Δληαίνο Φνξέαο Έιεγρνπ Σξνθίκσλ , άιιεο 
ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 
» 
 Σελ Κ.Τ.Α. 53361 /Φ.Δ.Κ. 1503 Β‟ / 11-10-2006 
 Σελ Κ.Τ.Α. 36586 Φ.Δ.Κ. 1323 Β‟ /30-7-2007 
  Σελ Κ.ΤΑ. 31119 Φ.Δ.Κ. 990 Β‟ /28-5-2008 
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Σν Ν. 370/95 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζην Κνηλνηηθφ Γίθαην. » 
Έρνληαο ππφςε ην Π. . 79/2007 (Φ.Δ.Κ. 95 3-5-2007 ) Πεξί ζπκκφξθσζεο κε ηηο 
θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηελ πγηεηλή ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαζψο θαη ηνπο 
λένπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο : 178/2002 , 852/2004 , 854/2004, 882/2004.  
Σηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνκήζεηεο Ο.Σ.Α. θαη δελ έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ην Ν. 2286/95. 
 
Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 

Άξζξν 3ν :Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνµήζεηαο 
 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο απηήο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ µε 
ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 
4412/2016 θαη µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή 
άπνςε πξνζθνξά µφλν βάζεη ηηµήο . 
 
 

Άξζξν 4ν :πµβαηηθά ζηνηρεία 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
Α) Σερληθή Έθζεζε 
Β) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
Γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
Γ) Αλαιπηηθφο Δλδεηθηηθφο Πίλαθαο 
Δ) Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

Άξζξν 5ν Γεκνζίεπζε 
 
Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ 
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν:   Μηα (1) 
εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010,  ζα αλαξηήζεη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 
ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) θαη ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Γηαθήξπμε  ζα θαηαρσξήζεη ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :  www.messolonghi.gov.gr  ζηελ δηαδξνκή : ΓΖΜΟ 
ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ►ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΗ ζηηο 09/11/2018 

 
ΑΡΘΡΟ 6ν : Δγγπήζεηο 

 
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχµαηα ή άιια Ννµηθά πξφζσπα πνπ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/
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ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο – µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-µέιε ηεο πµθσλίαο Γεµνζίσλ 
πµβάζεσλ ηνπ Παγθφζµηνπ Οξγαληζµνχ Δµπνξίνπ (Ν 2513/97) θαη έρνπλ, ζχµθσλα 
µε ην λφµν απφ ηνλ νπνίν δηέπνληαη, ην δηθαίσµα απηφ. 
Οη εγγπήζεηο µπνξεί λα εθδίδνληαη θαη απφ ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ. 
Ωο εγγχεζε µπνξεί λα θαηαηεζεί θαη γξαµµάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηνπ 
Γήµνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ ζην Σαµείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγµα. ε 
πεξίπησζε έλσζεο πξνµεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνµα φισλ ησλ µειψλ 
ηεο έλσζεο θαη πεξηιαµβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ µειψλ. 
Δηδηθφηεξα : 
1. Δγγύεζε ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµό. 
 
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο - δηαγσληζµνχ, γηα πνζφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 1% ηνπ ζπλνιηθνχ ή µέξνπο πξνυπνινγηζµνχ ηεο µειέηεο, µε 
ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ επί ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο µεηά 
ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  
Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιαµβάλνληαη ππ‟ φςε.  
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή µνξθή µαδί µε ηελ πξνζθνξά, 
ζε µνξθή αξρείνπ pdf, θαη θαηαηίζεηαη θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν) ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, µέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηµεο εµέξεο απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 
ηεο.  
2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύµβαζεο.  
 
Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνµήζεηαο, ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπµβάζεσλ µε ηνπο θνξείο 
πινπνίεζεο ηεο πξνµήζεηαο , εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν µε ην 5% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπµβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.  
Ζ εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ επί   (30) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο µεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ παξάδνζεο . 
Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο εγγπήζεηο ζπµµεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο, ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 
 
 

Άξζξν 8ν: Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο δηαγσληζµνύ – Τπνγξαθή ζύµβαζεο 
 
1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ελζσκαηψλνληαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ ζηαδίνπ 
αμηνιφγεζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ζηαδίνπ ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  
2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο µε απφδεημε παξαιαβήο, ζε 
φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, άιισο δελ παξάγεη έλλνµα απνηειέζµαηα.  
3. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνµσλ ζπλεπεηψλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν πξφζθιεζε, ζχµθσλα µε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη µέζα ζε 20 εµέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εµεξνµελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο θαη ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπµβάζεσλ, 
πξνζθνµίδνληαο θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο . Ζ ζχµβαζε ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα 
δχν ζπµβαιιφµελα µέξε.  
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4. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπµθσλεηηθφ, µέζα ζηελ 
πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ 
νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο µαηαηψλεηαη, ζχµθσλα 
µε ηελ πεξίπησζε δ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  
5. Σν θείµελν ηεο ζχµβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηµέλνπ ζην νπνίν ηνχην 
ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, πξφζθιεζε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, 
εθηφο θαηάδεισλ ζθαιµάησλ ή παξαδξνµψλ.  
 

Άξζξν 9ν: Γηάξθεηα ηεο ζύµβαζεο- Παξάηαζε 
 
Σν Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αθνξά ηελ πξνµήζεηα «Γάιαθηνο εβαπνξέ εξγαηνηερληθνχ  

πξνζσπηθνχ » ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ελφο 
έηνπο. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ζχµβαζεο µε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο, 
χζηεξα απφ ζπµθσλία ησλ ζπµβαιινµέλσλ µεξψλ, µέρξη ηελ αλάδεημε λένπ 
πξνµεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχµβαζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεµα φρη 
µεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) µελψλ, ζην µέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξφλν 
ηεο παξάηαζεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, σο θαη 
πεξαηηέξσ νηθνλνµηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήµνπ θα ησλ Ννµηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 
 

Άξζξν 10ν: Κξαηήζεηο 
ηε ζπµβαηηθή αμία ηεο πξνµήζεηαο , εθηφο ηνπ Φ.Π.Α γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήµαηνο  ζε πνζνζηφ 4%. 
Δπίζεο επηβάιιεηαη θξάηεζε α) ζε πνζνζηφ 0,06% επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο (πιελ 
Φ.Π.Α.) ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεµνζίσλ πµβάζεσλ, πνπ παξαθξαηείηαη απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ θάζε πιεξσµή θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζµφ ηεο Αξρήο θαη β) ζε πνζνζηφ 0,02% επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο (πιελ 
Φ.Π.Α.) ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ, πνπ παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ 
θάζε πιεξσµή ζην φλνµα θαη γηα ινγαξηαζµφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεµνζίσλ 
πµβάζεσλ θαη Πξνµεζεηψλ, εθφζνλ εθδνζεί ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ Ν 4412/16. 
 

Άξζξν 11ν: Σξόπνο πιεξσµήο 
Ζ ακνηβή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ παξάδνζε ζηελ 
ππεξεζία ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ εηδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ζ 
θαηαβνιή ζα γίλεη, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ 
δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ.  
Σνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, θφξνπο, ηέιε θαηά ην 
ρξφλν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ 
επαλαιεπηηθψλ θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
 

Άξζξν 12ν : Παξάδνζε – Παξαιαβή 
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Ο Οηθνλνκηθφο Φνξεάο  ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην είδνο  κε αιιεπάιιειεο 
παξαδφζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο  ππεξεζίαο ζε δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ 
ηελ  ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη ηελ εμάληιεζε απηήο.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην γάια  εληφο ηξηψλ  (3) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ κεηαθνξά θαη 
παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία επί ηνπ εδάθνπο. 
Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία πνπ πηζαλφλ γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη ηεο παξάδνζεο απηψλ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία 
πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ. 
Ο Γήµνο Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ εμάληιεζε είηε ησλ 
πνζνηήησλ είηε ηεο πίζησζεο ηεο µειέηεο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ 
ηξνπνπνηεζνχλ νη πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή, µεηά απφ 
εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ ζα γίλεη θαµία αιιαγή ζηελ ηηµή µνλάδαο (ηηµή 
πξνζθνξάο) µεηά ηελ θχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηδψλ πνπ ηειηθά ζα παξαγγειζνχλ δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 
Άξζξν 13ν :Λνηπέο εγγπήζεηο 

1. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο  ζα εγγπεζεί φηη ηα 
πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε.  
2. Ο Γήκνο Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ θαη ην Πλεπκαηηθφ Κνηλσληθνχ Αζιεηηθνχ   
Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ 
δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ παξφρνπ.  
 
 
 

Άξζξν 14ν : Δπηηξνπέο 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ παξαθάησ επηηξνπή αμηνιφγεζεο Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.6/2018 (ΑΓΑ:7ΓΗ6ΩΡΕ-ΝΓ7) Απφθαζε 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ: 
 

Τακηικά Μέλη Αναπληπυμαηικά Μέλη 

1.ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 1. ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟΤ ΔΤΓΓΔΛΙΑ 

2.ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2. ΝΣΡΔΛΙΑ ΑΡΙΣΔΙΓΗ 

3. ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ 3. ΚΛΑΤΓΙΑΝΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ 

 
 
 
 
 
Οη ελζηάζεηο θαη νη πξνζθπγέο αμηνινγνχληαη απφ ηελ παξαθάησ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.6/2018 (ΑΓΑ:ΩΓ7ΟΩΡΕ-ΚΚ) 
Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ: 
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Σαθηηθά Μέιε Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε 

1. ΣΑΜΑΣΖ ΔΤΦΡΟΤΝΖ  
1
. ΜΟΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

2. ΒΑΖ ΔΤΑΝΘΗΑ 
2
. ΒΑΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

3. ΗΑΠΛΑΟΤΡΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 
3
. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

 Μεζνιόγγη 30-10-2018  
 

                                                                                             Θεσξήζεθε 
 
     Ο  πληάμαο                                                                Ο Γηεπζπληήο  
                                                                                           
                                                                 
       
 
 
Σδάλεο Παλαγηψηεο                                                    Κηξθηλέδνο Υαξάιακπνο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μεζνιόγγη:30-10-2018 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

Αξ.κειέηεο :30/2018 
 
 

4.  ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 
 

 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΤΠΟΤ ΔΒΑΠΟΡΔ  ΓΖΜΟΤ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ 
ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ» 

 
ΚΑ:20.6063.02 

 

 
 Ο ενδεικηικόρ πποςπολογιζμόρ ηυν παπαπάνυ ειδών εσει ζςνηασθεί   με ηο 

Γεληίο εβδομαδιαίαρ ενδεικηικήρ μέζηρ ηιμήρ ειδών Πανηοπυλείος-
Οπυποπυλείος-Ισθςοπυλείος-Κπεοπυλείος-Απηοποιείος – Γαλακηοκομικά 
είδη ζύμθυνα με ηο ςπ’απιθμ. 322471/4775/19-10-2018  ηος ημήμαηορ 
εμππιος Αγπινίος . 

 
Μεζνιόγγη 30-10-2018   

 
                                                                                         Θεσξήζεθε 
 
     Ο  πληάμαο                                                                Ο Γηεπζπληήο  
                                                                                           
                                                                 
       
 
 
Σδάλεο Παλαγηψηεο                                                    Κηξθηλέδνο Υαξάιακπνο 

Α/Α CPV ΔΗΓΟ Μ.Μ 
ΔΝΓ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓ.ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ

  
 

ΑΞΗΑ 
(ΑΝΔΤ 
Φ.Π.Α.) 

 

1. 15511100-4 
Κπηίν Γάιαθηνο  

εβαπνξέ 
(ζπζθεπαζία 410gr) 

ΣΜΥ  50.00 0,601 30.050.00 

   
 ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 

30.050.00 

Φ.Π.Α 13% 3.906,50 

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ 33.956,50 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μεζνινγγη:30-10-2018 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ  
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
 

 
 

 
 
 

 
ΜΔΛΔΣΖ:30/2018 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΔΒΑΠΟΡΔ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΝΟ ΔΣΟΤ» 
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ΔΝΣΤΠΟ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 
 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      Μεζνινγγη:……………. 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ  
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
 

 

 
 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
ΜΔΟΛΟΓΓΗ   
 
………./……../2018 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΗΑ……………………………………………ΑΦΜ:…
…………………………ΓΝΖ……………………………………………………………
…….. 
ΣΖΛΔΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………… 
                                                                              
                                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΖ – ΦΡΑΓΗΓΑ
            
   

 
 

Α/Α CPV ΔΗΓΟ Μ.Μ 
ΔΝΓ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓ.ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ

  
 

ΑΞΗΑ 
(ΑΝΔΤ 
Φ.Π.Α.) 

 

1. 15511100-4 
Κπηίν Γάιαθηνο  

εβαπνξέ 
(ζπζθεπαζία 410gr) 

ΣΜΥ  50.000   

   
 ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 

 

Φ.Π.Α 13%  

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

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

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

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

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

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

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

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

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

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

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

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

Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 

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

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

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

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

“διαφκορά”. 

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

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

ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ 

Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

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

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

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

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

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 



68 

 

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

και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

απόφαςθσ-πλαίςιο. 

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

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

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

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

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και 

άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 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 φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

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

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

λιφκθκαν.  

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

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

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

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

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

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

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 
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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 ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρκρο 48. 

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

τον Κανονιςμό ΕΕΕ (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 ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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 ΣΕΤΔ. 
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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 ΣΕΤΔ 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 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν 

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

αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


