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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΓΗΜΟΙΔΤΣΔΑ Δ ΣΟΠΙΚΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ 

 

 

 

 

  ΑΠΟΦΑΗ  

 

ΘΔΜΑ: «Γηαθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

γηα ηελ ππεξεζία«πληήξεζε παηδηθώλ ραξώλ (2019)»γηα ηε θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΓΗΜΟΤ, πξνϋπνινγηζκνύ 44.999,60€ 

(ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα επξώ θαη 

εμήληα ιεπηώλ) ελδεηθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.»  

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ2 

 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο :  

1.Ν.4555/18«Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο-

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α »[ 

Πξόγξακκα ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι] 

2. Ρν Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ» 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΘ 147/Α/08-08-

2016)φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

                                                           
1
Η ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ (άρκρο 121 παρ 1 Ν.4412/16 όπωσ 
αντικατ. με τθ παρ 19 του άρκρου 43 Ν.4605/19 ) 
2
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. ςτθν περίπτωςθ του Ν.Π.Δ.Δ  θ Ν.Π.Ι.Δ  
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3. Ρν Λ.4314/2014 (Α' 265)13, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 

Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 

(Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013». 

4. Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/07-06-2010),φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

5. Ρν Λ.2690/1999 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 45/Α/09-03-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

6. Ρν Λ.2859/2000 «Θχξσζε Θψδηθα Φ.Ξ.Α.» (ΦΔΘ 248/Α/07-11-2000), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

7. Ρν Λ.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν Γ.Δ.Κ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» (ΦΔΘ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη.  

8. Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

9. Ρν Λ.4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

Ππλέδξην». 

10. Ρν άξζξν 26 ηνπ Λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε». 

11. Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

12. Ρν άξζξν 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150). 

13. Ρν άξζξν 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄185) ηνπ πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ. 
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14. Ρν Λ.3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

15. Ρν Λ.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» (ΦΔΘ 

204/Α/15-09-2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

16. Ρν άξζξν 64 ηνπ Λ.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 

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

δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

17. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΘ 

74/Α/26-03-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

18. Ρν Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»(ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

19. Ρν Λ.2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 

Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”. 

20. Ρν Ξ.Γ.28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”. 

21. Ρν Ξ.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 145/ Α). 

22. Ρελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 

23. Ρελ κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

24. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006/Α’114 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο  παξ 9εδ.β  ηνπ άξζξνπ 209  

25. Ρν  άξζξν 18 Λ.4469/17(Φ.ΔΘ 62/3.5.2017)«Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο 

ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

26. Ρελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Π (Φ.Δ.Θ 3698/Β/16-11-2016): 

Έγθξηζε «Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο» (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 
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παξ 4 ηνπ Λ.4412/16 (Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ 

ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ.  

27. Την Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 ΔΑΑΓΖΠ (Απφθαζε 161/2016) «Νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ 

79 παξ. 4 Λ. 4412/16. 

28. Ρηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ηηο 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ην ζχλνιν 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. 

29. Ρν ΞΟΩΡΝΓΔΛΔΠ ΑΗΡΖΚΑ πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΘΖΚΓΖΠ κε ΑΓΑΚ 

19REQ004815486 

30. Ρν κε αξηζκφ 219/2019 Ρεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Γηαηάθηε 

31. Ρελ κε αξηζκφ 934/2019 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο κε ΑΓΑ 6OZ6ΩΔΔ-

10. 

32. Ρελ κε αξηζκφ …./201.. Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο( ΑΓΑ …)3 κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ α) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη β) θαηαξηίζζεθαλ  νη φξνη 

δηαθήξπμεο γηα ηελ ππεξεζία  κε ηίηιν «πληήξεζε παηδηθώλ ραξώλ (2019)»  

33. Ρηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππεξεζία «πληήξεζε παηδηθώλ ραξώλ 

(2019)» ………………………………………….. 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  
 

πλνπηηθό δηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία «πληήξεζε 

παηδηθώλ ραξώλ (2019)»γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, πξνυπνινγηζκνχ 

44.999,60€ (ζαξάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα 

επξώ θαη εμήληα ιεπηώλ)ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

Θσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ (Θ.Α.Δ.) 35.7332.03 Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

Προςφορζσ δίνονται δεκτζσ μόνο για το ςφνολο των υπθρεςιϊν επειδι οι παιδικζσ 

χαρζσ αποτελοφν ζνα ενιαίο και πιςτοποιθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα χϊρων άκλθςθσ και 

ψυχαγωγίασ και απαιτείται ενιαίοσ ςυντονιςμόσ του προςωπικοφ και των εργαςιϊν 

                                                           
3
 Η του Δ. του ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ  
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CPV Πεξηγξαθή Κ.Α 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΠΟΟΝ Φ.Π.Α   

50870000-4 Δξγαζίεο 

ζπληήξεζεο 

παηδηθψλ 

ραξψλ 

35.7332.03 36.290,00 8.709,60 

 

Ζ δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ δεκνηηθνχο πφξνπο 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ηελ 

25/06/2019 θαη ψξα 10:00π.κ. ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ Θαιακάηαο, επί ηεο νδνχ 

Αζελψλ 99, Ρ.Θ. 24134 ζην ηκήκα Ξάξθσλ Αιζπιιίσλ θαη Ξαηδηθψλ Σαξψλ ζηνλ 

ηζφγεην ηνπ Γεκαξρείνπ. 

Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο ή λα 

απνζηείινπλ ηηο έγγξαθεο πξνζθνξέο ηνπο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ. 

Ξξνζθνξέο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ ή ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ 

έθζαζαλ έγθαηξα ζην Γήκν Θαιακάηαο επηζηξέθνληαη θαη απηέο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη 

αλαπφζπαζην κέξνο 

 

1 ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ  ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Α’» 

2 ΔΗΓΗΘΝΗ   ΝΟΝΗ  ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Β’» 

3 ΔΛΡΞΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ  ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ’» 

4 ΔΛΡΞΝ  ΡΔΓ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Γ΄» 

 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί 

πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλθαη πξφζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ πεξεζία καο ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4)εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη 

γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο 

ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ 



6 
 

πξνκήζεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο πνςεθίνπο.  

Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ 

Ξξνζθνξψλ απφ ηνπο πνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο 

βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο 

δαπάλεο.  

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί:  

1. ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΤΓΔΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζηε δηεύζπλζε (URL): www.kalamata.gr 

ζηελ δηαδξνκή : Αξρηθή  Δλεκέξσζε  Πξνθεξύμεηο - Γηαγσληζκνί, 

 Γηαγσληζκόο πληήξεζεο παηδηθώλ ραξώλ ζηηο 25/06/2019. 

3. ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. ( ΚΗΜΓΗ) 

4. ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα  

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.kalamata.gr 

 

πλνπηηθά ηνηρεία 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ  

 

 

 

ΓΖΚΝΠ 

ΔΙΓΟ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

 

 

Ππλνπηηθφο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

 

25/06/2019 

 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Γεκαξρείν Θαιακάηαο 

Αζελψλ 99, Ρ.Θ. 24134  

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
 

 

πεξεζία γεληθήο θχζεο  ….. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

 

44.999,60€ 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

120 εκέξεο 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ/ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ 

 

 

Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β’ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β’ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ  Πχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα Β’ 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη έλα 

έηνο κεηά. 

 

  

http://www.kalamata.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ:ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΛΩΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ  5o ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ   

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 10Α ΕΝΣΑΕΙ –ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΡΘΡΟ11Ο  ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ  

ΑΡΘΡΟ12Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ13Ο ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ14Ο ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ -ΚΡΑΣΗΕΙ 

ΑΡΘΡΟ15Ο ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΣΩΣΟΤ -ΚΤΡΩΕΙ 

ΑΡΘΡΟ16Ο ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 17Ο ΕΓΓΤΗΕΙ    

ΑΡΘΡΟ18Ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ  ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 19Ο ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ: .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΣΟΠΟ, ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ    

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ:ΔΝΣΤΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ:ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΤΓ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α΄»  

 

    ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :  

(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο 

κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.  

(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζεο  

(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία 

ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε 

ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 2ν  : ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

επί απνδείμεη, έγγξαθε πξνζθνξά κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην 

πξσηόθνιιν   ηνπ Γήκνπ , ην αξγόηεξν ηελ ……. /……/ 2019 θαη ώξα 

10:00 π.κ. ή λα ηελ θαηαζέζνπλ  ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ηελ 

……../……/2019 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην θηίξην ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, επί 

ηεο νδνύ Αζελώλ 99, Σ.Κ. , 24134 

Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην  Γήκν ηελ 

εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νη πξνζθνξέο απηέο ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  
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ΑΡΘΡΟ 3ν  : ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ-

ΓΛΧΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. 

Νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, 

ζχκθσλα κε ην αξ.92 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ λα 

ζπλνδεύεηαη από αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ζηελ νπνία ν 

πξνζθέξσλ αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πξόθεηηαη λα παξαζηαζεί 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ, ε αλσηέξσ αίηεζε ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεη θαη ηα ζηνηρεία απηνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο νθείιεη θαηά ην 

ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα παξεπξεζεί λα θαηαζέζεη ηδηνρείξσο ζηελ 

επηηξνπή παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  

Αvηηπξoζθoξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα 

ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

Πε 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». Πε 

αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Ζ πεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ 

δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. 

Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, 

ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Ρν δηθαίσκα 

πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ξ.Γ. 28/2015.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη 

ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 

ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο4. 

                                                           
4
παρ 8 άρκρου 92 Ν.4412/16 όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ 8β άρκρου 43 Ν.4605/19 
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Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα5. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/19846 (Α' 188).  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, 

ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα7,  θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί 

λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην 

πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 

53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 

θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην 

αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 

έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-

10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.  

«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.»8. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή9. 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν 

(θπξίσο θάθεινο), ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:      

α. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ 

                                                                                                                                                                      
 
5
 παρ 3 άρκρου 53 Ν.4412/16  

6
παρ 10 άρκρου 80 και παρ 4 άρκρου 92 Ν.4412/16  

7
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προςφζροντοσ ,είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ 

«APOSTILE»ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
8
Παρ 8α άρκρου 43 Ν.4605/19   

9
παρ 10 άρκρου 80 και παρ 4 άρκρου 92 Ν.4412/16 
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Β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

γ. Ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο. 

δ Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο                                      

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ). 

ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα εμήο :  

α. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο 

παξαξηήκαηνο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (αξ.93 ηνπ Λ.4412/16).  

β. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.94 ηνπ Λ.4412/16) . 

γ. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.95 

ηνπ Λ.4412/16) . 

Νη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Από ην δηαγσληζκό απνθιείνληαη:  

1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ 

Λ.4412/2016. Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 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 Θνηλνηήησλ ή 

ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
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γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - 

πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα 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 Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο  αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α' 215 ).»  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. 

Η υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : 

αα)τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ)τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα φμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  
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δδ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

απηό έρεη δηαπηζησζεί από δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη  

β) Κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε. Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 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 Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη 

ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.10 

3. Δπίζεο απνθιείνληαη: 

                                                           
10

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 39 Ν.4488/17 ,θ ανωτζρω ρφκμιςθ καταλαμβάνει 
διαδικαςίεσ που εκκινοφν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικαςίεσ που ιδθ ζχουν εκκινιςει   
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α) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 

Α' ηνπ Λ. 4412/16,  

β) Τπνςήθηνη πνπ ηεινύλ ππό πηώρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 

βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

γ) Τπνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε 

ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,  

δ) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε 

πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο,  

ε) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.4412/16, 

 ζη) Τπνςήθηνη πνπ επηρεηξνύλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξόπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

δ) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην 

νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο.  

Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη 
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ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

 Kαηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, ήηνη δξαζηεξηφηεηα κε αληηθείκελν ηηο 

ππεξεζίεο ζπληήξεζεο παηδηθψλ ραξψλ. 

Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επηκειεηήξην γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη  

α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ (5) εηψλ, λα έρνπλ εθηειέζεη ζπκβάζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθέο κε ζπληήξεζε παηδηθψλ ραξψλ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ. 

β) λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ (ηνπιάρηζηνλ δπν αηφκσλ) γηα ηε 

ζπληήξεζε παηδηθψλ ραξψλ 

Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε: 

α) Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ελ ηζρχ, γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνηνηηθήο 

δηαρείξηζεο, κε πεδίν εθαξκνγήο ζρεηηθφ κε εξγαζίεο Ππληήξεζεο Ξαηδηθψλ 

Σαξψλ,  

β) Πηζηνπνηεηηθό ISO 14001 ελ ηζρχ, γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, κε πεδίν εθαξκνγήο ζρεηηθφ κε εξγαζίεο Ππληήξεζεο 

Ξαηδηθψλ Σαξψλ θαη  

γ) Πηζηνπνηεηηθό OHSAS 18001 ελ ηζρχ, γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζηελ εξγαζία, κε πεδίν εθαξκνγήο 

ζρεηηθφ κε εξγαζίεο Ππληήξεζεο Ξαηδηθψλ Σαξψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ν:ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 

ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ,προςκομίηουν κατά 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το  Σππνπνηεκέλν 

έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο(Σ.Δ.Τ.Γ)111213ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4  ηνπ 

                                                           
11

 Σο ΣΕΤΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ  μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ :www.eaadhsy.grκαι 
www.hsppa.gr 
12

Κατευκυντιρια Οδθγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ)Β. Σο ΣΕΤΔ το οποίο 
αποτελεί πρότυπο τεφχοσ με δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 
53, χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν κακϊσ και διαγωνιςμοφσ μελετϊν του Βιβλίου Ι του 
ν.4412/2016 των οποίων θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία είναι κατϊτερθ από τα όρια των 

περιπτϊςεων (α), (β) και (γ) του άρκρου 5.Οι ανακζτοντεσ φορείσ του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 

δφνανται, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 281, να χρθςιμοποιοφν το ΣΕΤΔ για διαδικαςίεσ 
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Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016), πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα Γ). θαη ζπκπιεξψλεηαη, ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε 

θαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ. Ρν αλσηέξσ Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεύζπλεο 

Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ππνγξάθεηαη14 θαη ππνβάιιεηαη 15απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

αθνχ ζπκπιεξσζεί. 

εκείσζε (1):Υποτρέωση σπογραυής τοσ ΤΕΥΔ 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Ρ.Δ..Γ είλαη δπλαηή κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά 

πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην 

                                                                                                                                                                      
ςφναψθσ ςυμβάςεων θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα αξία των οποίων είναι κατϊτερθ από τα όρια 
των περιπτ. (α) και (β) του άρκρου 235. 
13

Κατευκυντιρια Οδθγία 23/2018 Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Ε): Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ 
για τθ ςυμπλιρωςθ του ΣΕΤΔ. 
14

(υχνζσ  Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ  Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ( αρικμ.38 ) ε περίπτωςθ που περιςςότερα 
πρόςωπα, ζχουν υποχρζωςθ υπογραφισ του ΣΕΤΔ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Σελικζσ δθλϊςεισ του 
ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΣΕΤΔ. 
15

Κατευκυντιρια Οδθγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ)Β. Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ 
προσ οικονομικοφσ φορείσ 
1) τισ περιπτϊςεισ όπου θ προσ ςφναψθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια 
επιλογισ ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΣΕΤΔ για κάκε τμιμα (ι 
ομάδα τμθμάτων με τα ίδια κριτιρια επιλογισ).  
2) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα 
ΣΕΤΔ.  
3) Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι 
περιςςότερων άλλων οικονομικϊν φορζων , οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΣΕΤΔ (Μζροσ II Γ) 
διαςφαλίηοντασ ότι θ ανακζτουςα αρχι κα λάβει το δικό του ΣΕΤΔ μαηί με χωριςτό/ά ΣΕΤΔ όπου 
παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ ΙΙ για κάκε ζναν από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Επίςθσ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν 
και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τoMζροσ V, εφόςον είναι 
ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ 
για κακζνα από αυτοφσ.  
4) Όταν ςε μια διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ πρζπει να κατατίκεται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ , χωριςτό ΣΕΤΔ, ςτο 
οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V.  
5)ε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 
τρίτουσ, τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποςοςτό του τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά 
χωριςτά ΣΕΤΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 
του Μζρουσ III του ΣΕΤΔ για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ15 . Επίςθσ, εφόςον ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ του(σ) κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με 
το Μζροσ IV και τυχόν τoMζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ 
οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, ομοίωσ για κακζνα από τουσ υπεργολάβουσ . Εφόςον το 
(τα) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκοφν με τθ μορφι υπεργολαβίασ δεν υπερβαίνει (ουν) το 
30%. τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ να αποφαςίςει και επομζνωσ να ορίςει ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτθν προκιρυξθ και ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ εάν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ III πρζπει ι δεν πρζπει 
να παρζχονται για υπεργολάβουσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν βαςίηεται ο οικονομικόσ φορζασ. 
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ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ θαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  δελ βξίζθεηαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο  

Χο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ, λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ 

πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.16 

Σημείωση (2):Φρόνος σπογραυής τοσ ΤΕΥΔ  

Σν ΣΔΤΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.»17 

ΑΡΘΡΟ 6ν  : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πην θάθειν ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη πσο ν ζπκκεηέρσλ έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο κε αξηζκφ 09/2019 κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεσηερληθψλ πεξεζηψλ θαη φηη 

φιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεί ζα είλαη ζχκθσλεο κε απηέο. 

Πηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  

ΑΡΘΡΟ 7ν  : ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ κε ζπκπιήξσζε 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη  

ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’  

Νη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (λφκηκεο 

θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ θαη ινηπέο ζρεηηθέο δαπάλεο), κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

Πην θάθειν ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

κφλν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Ξ.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή. 

                                                           
16

 Άρκρο 79Α όπωσ προςτζκθκε ςτον Ν.4412/16 με τθν παρ 13 του άρκρου 107 Ν.4497/17    
17

Μετά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 79Α προςτίκεται παράγραφοσ 4,με τθν παρ 6 άρκρου 43 Ν.4605/19 
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Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζή ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΟΔΑΛ».  

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΩΟΔΑΛ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 

πξνζθεξζεί δσξεάλ.  

Υξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην δηάζηεκα 180 εκεξώλ  από ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζην παξόληα δηαγσληζκό 

Ξξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ 

απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε 

πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ 

θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 

αξ.88 ηνπ λ.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 8ν : ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ-

ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ 

φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

απηνχ (Δπηηξνπή), παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο .  

2.Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνύζα 

δηαθήξπμε.  

3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.  
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Κνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο", "Ρερληθή 

Ξξνζθνξά" θαη "Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά".  

Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.  

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. Πε πεξίπησζε πνπ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ απνδεθηά, δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

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

απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κovoγξάθovηαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην 

ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν (εθηφο απφ ηα prospectus).  

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε.  

Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  

Νη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ 

απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ 

αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη 

ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο 

επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε 

πξαθηηθφ α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ απηψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, β) ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή (ή ζηνλ πάξνρν ζε πεξίπησζε 

αλάζεζεο ππεξεζηψλ) κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ (ή ησλ 

παξφρσλ) ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο 
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ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη 

πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Λ. 

4412/16). 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/16, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο νπνίαο είλαη πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ν αξκφδηνο ππάιιεινο, θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε αλάδεημεο πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, 

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

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Κεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ18,απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά19 φπσο απηά 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 80 ηνπ Ν. 4412/2016, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη 

ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Λ. 

4412/2016.Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.  

α. ΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ: 

(1)Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνππνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπ20, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο 
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 Η προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα 
(10)  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (άρκρο 103 
§ 1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ 12α του άρκρου 43 Ν.4605/19) . 
19Πρωτότυπα θ αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
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αποδεκτά με απλι φωτοτυπία εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται 
θ ακρίβεια τουσ  
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ακεηάθιεηεθαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016 ήηνη :  

Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

αα) τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

ββ) τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά  τον Διευκφνοντα φμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

δδ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

(2)Πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπ21, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ 

έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ ηεινύλ 

ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ε από δηθαζηήξην ε δελ 

έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ε δελ έρνπλ 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ε δελ βξίζθνληαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία , 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  

(3)Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζώο θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 
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Ρα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο 

ηνπο ,άιισο ,ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο ,λα έρνπλ 

εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο22 

(4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ έρεη εθδνζεί  έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ23, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. 

(5)  Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ έρεη εθδνζεί  έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,24σο αθνινύζσο : 

α. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ: 

 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία  

θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 

(6) Σα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο  

      α. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, 

απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε 

ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΔΓΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

(7) Απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 

νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
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4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη 

αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην 

κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί 

ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν 

Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ  

(8) Σερληθή Ιθαλόηεηα 

 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

θαηάινγν ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, 

ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο απηψλ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο χπαξμεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ λα πξνζθνκίζεη 

ζρεηηθή θαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε απαζρφιεζε 

απηψλ ζηνλ ζπκκεηέρνληα θαη βεβαίσζε φηη έρνπλ εθπαηδεπζεί απφ αξκφδην θνξέα 

γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο παηδηθψλ ραξψλ. 

(9) Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

ISO 9001:2015 γηα εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε παηδηθψλ ραξψλ 

ISO 14001:2015 γηα εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε παηδηθψλ ραξψλ 

ISO – (OHSAS) 18001:2007 γηα εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε παηδηθψλ ραξψλ 

 

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 

β.1)Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) 

ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΠΔ) : 
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α) Ρν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή 

ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  

β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ 

κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, 

κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΘ. 

Β.2) Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ 

ή ΔΔ  ε Ι.Κ.Δ)       

α) Ρν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 

θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

β) Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

Παξαζηαηηθά  εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ  πξνζώπσλ  σο αθνινύζσο : 

 Ξξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), 

απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή Ν.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε 

ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα 

ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο 

εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο).  

 Πηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο.  

 Πε  πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

(ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Ξ.Δ. ή 

Ν.Δ. ή Δ.Δ. ε Η.Θ.Δ)  

γ. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΧΠΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 

εκεηώλεηαη εηδηθά όηη: 

Δάλ ζε θάπνηα Σψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε 

δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
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ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ 

ηνπ θξάηνπο- κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε 

ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Σα αιινδαπά έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ζπλνδεύνληαη κε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε25 

δ. ΓΙΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ: 

(1) Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  

(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε. ΓΙΑ ΔΝΧΔΙ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

(7)Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ,πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ 

από ηελ ππνβνιή ηνπ26απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.» .27 

Κέρξη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθφ 

ΠΔΞΔ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο28,ρσξίο λα 

απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Ζ αλσηέξσ ξχζκηζε  θαηαιακβάλεη θαη ηηο εθθξεκείο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα 

ηηο νπνίεο, θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Λ.4605/19 ( ήηνη 1-4-2019 )29δελ 

έρεη εθδνζεί πξάμε θαηαθχξσζεο. 

                                                           
25

Παρ 7αβ άρκρου 43 Ν.4605/19 
26

Παρ  7αδ  άρκρου 43 Ν.4605/19 με τθν οποία προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 12 ςτο άρκρο 
80Ν.4412/16  
27

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 39 Ν.4488/17 ,θ ανωτζρω ρφκμιςθ καταλαμβάνει 
διαδικαςίεσ που εκκινοφν από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικαςίεσ που ιδθ ζχουν εκκινιςει   
28

Παρ 7αβ άρκρου 43 Ν.4605/19 
29

Παρ 46 άρκρου 43 Ν.4605/19 
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Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο δέθα(10) εκεξψλ30, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ,αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά 

έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

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

πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη 

ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 

είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 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. 

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 ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 

είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 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. 

Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ 

εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  

                                                           
30

 Η προκεςμία που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα 
(10)  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (άρκρο 103 
§ 1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ 12α του άρκρου 43 Ν.4605/19) . 
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Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ε 

δηαδηθαζία καηαηώλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν (επηηξνπή αμηνιφγεζεο) 

ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 103 Λ.4412/16  θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο31 γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 ηνπ άξζξνπ 103 

Λ.4412/16  είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ 

άξζξνπ 105 .Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο Λ. 4412/16 . 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν : ΚΡΙΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη : 

α. Θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην 

αξ.105 ηνπ Λ.4412/16. 

β. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζηα άξζξα 103 θαη 106 ηνπ Λ.4412/16. 

2. Πχκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ Λ.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί 

θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο 

ΑΡΘΡΟ 10Α:ΔΝΣΑΔΙ  – ΠΑΡΑΒΟΛΟ-ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ε παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ε απφ ηελ 

ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο .Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζµία πνπ εθηείλεηαη µέρξη ην ήµηζπ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο απφ ηε δεµνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ ε ηελ 
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απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, µέρξη 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 ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, 

ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία µπνξεί λα γίλεη θαη µε 

ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα µε ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. Πηελ πεξίπησζε 

ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή 

απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψληεθκαίξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, µε ηελ θαηάζεζε ηεο 

έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξάβνινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ µε ην έλα ηνηο 

εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεµφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη µε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή ή µκεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο.  

Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ 

αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή 

ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

π.δ. 18/1989  

Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 

ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο.  
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Ξέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ 

πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή 

λνκηκφηεηαο. 

Ρν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»  

 

ΑΡΘΡΟ 11ν : ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟΤ 

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 

Λ.4412/16 

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ 

πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

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 ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

ΑΡΘΡΟ 12ν : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έλα ρξφλν.  

ΑΡΘΡΟ 13ν: ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/16, β) 

νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο επηβάιιεηαη λα ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
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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 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ.4412/16 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/16 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 ηνπ Λ.4412/16: 

α. Ξαξαδφζεθε 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 ππφ πξνκήζεηα είδε, 

γ. έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο, 

δ. εθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.  

ΑΡΘΡΟ 14ν : ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ - ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ δηελεξγεζέλησλ εξγαζηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

παξαιαβήο ηεο πεξεζίαο, πνπ εθηειεί ηελ ππεξεζία. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο.  

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο . 

Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  θαη απνδίδεηαη απφ ηνλ Ξξνκεζεπηή. 

ΑΡΘΡΟ 15ν : ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ 
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1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην 

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

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16( ήηνη εάλ ν 

αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα  ππνγξάςεη ζχκβαζε ,κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε ) 

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

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

ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, 

2. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 

αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

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

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16). 

3. Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 

αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,( ήηνη 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην 

νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 74 ηνπ Λ.4412/16. 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16ν : ΜΟΝΟΜΔΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην32 κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 

δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

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

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/16, 
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Λ.4412/16θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17ν: ΔΓΓΤΗΔΙ 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή 

ζηα θξάηε – κέξε ηεο Ππκθσλίαο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.2513/1997 ( Α΄139) θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α –Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ρα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη 

δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, αιιηψο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Πε 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. Ρν πνζφ ησλ 

εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ (€). 

Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο : 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα 

θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Ξ.Α. (άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/16), θαη ζα ηζρχεη γηα 

δεθαηέζζεξηο (14) κήλεο. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Λ.4412/16, ε 

νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο Φ.Ξ.Α.. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 

παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν 

πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Θαηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 

72 ηνπ Λ.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 18ν: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΣΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ33 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο 

θαη΄ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220, θαζψο 

θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

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

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο 

πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο 

αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην 

αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο 

ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 

νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ 

επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή 

απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ 

αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη 

απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.». 

ΑΡΘΡΟ 19ν ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Ζ παξνχζα ππεξεζία δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ 

ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ πεξεζηψλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ 

εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα 

ιπζεί απφ ηα εδξεύνληα ζην Ννκό  αξκόδηα δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη 

πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ 

ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 20ν : ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

                                                           
33

 Άρκρο 205 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ 23 άρκρου 43 Ν.4605/19 
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1. Ζ πεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα 

ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή θαη απμήζεηο ησλ θάζε θχζεσο δαπαλψλ, 

θφξσλ, ηειψλ θ.ιπ.  

2. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθρσξήζεη 

ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ  

3. Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ  

Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί 

πξνκεζεηψλ ηνπ Λ 4412/16 δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

  

                                                                                          Ν  δήκαξρνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β΄» 

                             ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1ν: ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

180 εκεξψλ, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Λ.4412/16, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ 

παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη 

ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

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

παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

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

φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη 120 κέξεο. Κεηά ηε ιήμε 

θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 

εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί 

θνξείο. 

4. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ.97 ηνπ Λ.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ   ΓΑΠΑΝΗ    

                                       ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ωο αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ζπληήξεζε ησλ παηδηθψλ 

ραξψλ ηνπ Γήκνπ (ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νξγάλσλ εμνπιηζκνχ θαη επηθαλεηψλ 

πηψζεο, ζπληήξεζε πξαζίλνπ θαη θαζαξηζκφο ρψξσλ) γηα έλα έηνο 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλαγξάθνληαη ζηελ κε 

αξηζκφ 9/2019 κειέηε ηεο δηεχζπλζεο Γεσηερληθψλ πεξεζηψλ. 

Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν  : ΣΟΠΟ, ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε θαη αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηά απφ αλάινγν αίηεκα ηνπ 

Ρκήκαηνο Ξάξθσλ Αιζπιιίσλ θαη Ξαηδηθψλ Σαξψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γεσηερληθψλ 

ηνπ Γήκνπ.  

Νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.  
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Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ 

πεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ εθηειείηαη ε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, λα 

πξνκεζεπηεί εγθαίξσο ηα πιηθά θαη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα 

κέηξα ψζηε λα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ ΄» 

 ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Α/Α ΔΡΓΑΙΔ Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

Πνζό

ηεηα 

Σηκή 

(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 

(€) 

1. Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

θνχληαο  Ρεκάρηα 61   

2. Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

μχιηλεο ζηαπξσηήο ηξακπάιαο 

αηψξεζεο Ρεκάρηα 2   

3. Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηξακπάιαο  Ρεκάρηα 72   

4. Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

ηζνπιήζξαο Ρεκάρηα 45   

5. Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

ειαηεξίνπ Ρεκάρηα 48   

6. Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

νξγάλνπ αλαξξίρεζεο Ρεκάρηα 20   

7. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

νξγάλνπ ηζνξξνπίαο κε 

παηήκαηα Ρεκάρηα 2   

8. Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

ζχλζεηνπ νξγάλνπ Ρεκάρηα 22   

9. Ππληήξεζε θαη επηζθεπή 

παγθαθηνχ Ρεκάρηα 102   

10. Ππληήξεζε πξαζίλνπ Πηξέκκαηα 7,17   

11. Θαζαξηζκφο ρψξσλ θαη 

ζπλήζεο νπηηθφο έιεγρνο  Ρεκάρηα 2.104   

 ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ     

 Φ.Π.Α 24%     

 ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α.      
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ΄» 

 

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 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 ΚΑΛΑΜΑΣΑ+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *6130+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΑΘΗΝΩΝ 99/ΚΑΛΑΜΑΣΑ/Σ.Κ. 24134] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΧΙΟΤΡΕΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ+ 

- Σθλζφωνο: *2721360845+ 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *k.chiourea@kalamata.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.kalamata.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): *υντιρθςθ παιδικϊν χαρϊν (2019)/50870000-4] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *6130+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *υπθρεςίεσ+ 

- 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 
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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 αρμόδιοιi : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθii; 

 

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 

κατάλογοiii: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 
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εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

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 άλλουσiv; 

*+ 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. 

[   ] 
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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 …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

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. 
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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).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτθx· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxi· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxiv 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): 

*……+*……+*……+*……+xv 

Εάν ναι, αναφζρετεxvi: 

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 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
xviii

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxix: 

*……+ 
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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 

αςφάλιςθσxx, 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 ;xxi 

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): xxii 

*……+*……+*……+ 
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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 δικαίουxxiii; 

*+ 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 

καταςτάςεισxxiv : 

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 περιςτάςεισxxv  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας 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 

ςφμβαςθσxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxix 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: 

*……+ 
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

 

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 

εγκατάςταςισxxx
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Β: 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 δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxi, 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 ιδιωτικοφσxxxii: 

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 εξειδικευμζνο 

τεχνικό προςωπικό για ςυντιρθςθ παιδικϊν 

χαρϊν: 

 

*……..........................+ 

 

 

 

 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxxxiii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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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 και ςφςτθμα διαχείριςθσ για τθν 

αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και 

ςφςτθμα διαχείριςθσ για τθν αςφάλεια και 

τθν υγιεινι ςτθν εργαςία: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονταιxxxiv, 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 δωρεάνxxxv. 

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): *……+    
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