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Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

Πην Γήκν Αγίαο Ξαξαζθεπήο, ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ππεξεζία «Πξνκήζεηα θαη 

αληηθαηάζηαζε ρξηζηνπγελληάηηθνπ θσηεηλνύ δηάθνζκνπ, ηνπνζέηεζε, απνμήισζε θαη 

θύιαμε εμνπιηζκνύ» ε νπνία ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε έγγξαθεο θαη ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην επηινγήο θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξίζκ. 62/2019 κειέηε ηεο 

Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ησλ εηψλ 2019 – 2020 θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηνπο Θ.Α : 

10.6265.18 (CPV 45316100-6) Ππληήξεζε ηνπνζέηεζε θαη θχιαμε εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο 

ζηνιηζκνχ ηεο πφιεο θαηά ηελ Σξηζηνπγελληάηηθε πεξίνδν 

10.7135.68 (CPV 31527200-8) Ξξνκήζεηα δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ γηα ρξηζηνπγελληάηηθν 

ζηνιηζκφ 

επί ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00 € απφ ηα νπνία 66.655 € ζα βαξχλνπλ ην 2019 θαη ην 

ππφινηπν πνζφ 7.745 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%, ζα βαξχλεη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπ 

Ξξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.  

Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο. 

Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

Θα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο www.agiaparaskevi.gr. 

http://www.agiaparaskevi.gr/
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Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 8ε ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019, εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα (αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ζην ηζφγεην, επί ηεο Ιεσθ. Κεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνχ ςειάληνπ, ζηελ Αγία 

Ξαξαζθεπή) θαη ψξα 10:00 πκ. κέρξη ψξα 10:30 π.κ. [ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ]. 

Άξζξν 1ν 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο: 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο-Δλίζρπζεηεο Ππκκεηνρήο– Βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»] -

Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑ -

Οπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε-Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4469/2017 (ΦΔΘ Α’ 62 «Δμσδηθαζηηθφο Κεραληζκφο 

ξχζκηζεο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) "Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ 

θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

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

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, 

Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα - Ρξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ π. δ. 318/1992 (Α'161) θαηινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4013/2011 (Α' 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ  Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ...», 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87/7-6-2010, η. Α'), "Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο" φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 (Φ.Δ.Θ. 114/8-6-2006, η. Α'), "Θχξσζε ηνπ Θψδηθα 

Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ" (άξζξν 209), φπσο αλαδηαηππψζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

22 παξ. 3 ηνπ λ. 3536/2007 (Φ.Δ.Θ. 42/23-2-2007, η. Α') "Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο", 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) "Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7θαη 13 έσο 15, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) "Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία", 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο .Α. 57654/22-05-2017 (ΦΔΘ 1781/23-0-2017, η.Β'), «Οχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ(ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

 Ρελ απφ 12/12/12 (ΦΔΘ Α  ́240) Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ  

θπξψζεθε κε ηνλ Λφκν 4111/2013 (ΦΔΘ Α 1́8) άξζξ. 4 «Αλάδεημε  

πξνκεζεπηψλ –ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ & φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο 

πξνζψπσλ, ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ησλ Ηδξπκάησλ& ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ησλ 

ζπλδέζκσλ ΝΡΑ α’ θαη β’  

βαζκνχ». 

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

θαη ηζρχεη 

 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. 

 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. 

 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 

 Ρελ ππ’ αξ. 11543/26-3-2013 εγθχθιην ηνπ π. Δζσηεξηθψλ «Αλάδεημε πξνκεζεπηψλ-

ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ , ησλ ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ , 

θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΝΡΑ α’ θαη β  ́βαζκνχ». 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 , παξάγξαθν 5, ηεο .Α. 11389/1993 (ΦΔΘ Β'185 "Δληαίνο 

θαλνληζκφο πξνκεζεηψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4013/2011(ΦΔΘ 204/Α) «Πχζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Ππκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» σο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 57654/2017 (ΦΔΘ 1781/Β/23-5-

2017). 

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

 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 παξ 4 ηνπ Λ.4412/16 

(Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ. 

 Ρελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15 ΔΑΑΓΖΠ (Απφθαζε 161/2016) «Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Λ. 4412/16. 
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 Ρν άξζξν 18 Λ.4469/17 (Φ.ΔΘ 62/3.5.2017) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 παξ. 1 θαη ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 3 ηνπ Λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηελ 

απφθαζε «ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζε ηνπ Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο» (ΦΔΘ Β/1781/23-5-2017). 

 Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο-Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο– Βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»] -

Οπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΝΓΠΑ -

Οπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε- Ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

 Ρελ ππ’ αξηζ. 62/2019 Κειέηε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ 

Έξγσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ, 

 Ρν ππ αξ. πξση 28693/2019  ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

 Tν κε αξ. ΑΓΑΚ: 19REQ005719562 πξσηνγελέο αίηεκα 

 Ρηο κε αξ. πξση. 28949/2019 (ΑΓΑ: Υ4ΓΞΥ6-ΜΖ7, ΑΓΑΚ: 19REQ005730976) & 

28947/2019 (ΑΓΑ: ΥΜΝ1Υ6-0ΗΕ, ΑΓΑΚ: 19REQ005731144) Απνθάζεηο Αλάιεςεο 

πνρξέσζεο  

 Ρελ κε αξηζκφ 153/2019 (ΑΓΑ: ΤΘΠ8Υ6-5Μ0) Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί: 

 Έγθξηζεο ηεο ζπληαρζείζαο Κειέηεο κε αξηζ 62/2019 

 Θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαίν θαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία.  

 Ππγθξφηεζεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαη Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ 

γηα ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ. 

Άξζξν 2ν 

Αλαζέηνπζα αξρή 

 

 ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ:  Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο 

 ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ:  Ππλνπηηθφο 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ:    Ι. Κεζνγείσλ 415-417  Ρ.Θ. 15343 Αγία Ξαξαζθεπή 

NUTSIII:     GR300 

ΑΦΜ:    090085626 
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ΓΟΤ:     Υνιαξγνύ 

Γηαδηθηπαθφο Ρφπνο:   www.agiaparaskevi.gr 

Ρειέθσλν:     213 2004548 

πεχζπλνο :     Αλαζηαζία Ρζακαιίθα 

Δ-mail:     a.tsamalika@agiaparaskevi.gr  

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

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. 

Άξζξν 4ν 

Αληηθείκελν Γηαθήξπμεο - Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε «Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε 

ρξηζηνπγελληάηηθνπ θσηεηλνύ δηάθνζκνπ, ηνπνζέηεζε, απνμήισζε θαη θύιαμε 

εμνπιηζκνύ» ζχκθσλα κε ηελ ππ.’ αξηζ. 62/2019 κειέηε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ 

ηκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

http://www.agiaparaskevi.gr/
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Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο – ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. 

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

 Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ππνςήθηνη αλάδνρνη, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ, κία (1) 

πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο – ππεξεζίαο φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β.  

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο – ππεξεζίαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε 

74.400,00€ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηελ πίζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019 -2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ζα βαξχλεη ηνπο Θ.Α.: 

10.6265.18 (CPV 45316100-6) Ππληήξεζε ηνπνζέηεζε θαη θχιαμε εμνπιηζκνχ γηα ηηο 

αλάγθεο ζηνιηζκνχ ηεο πφιεο θαηά ηελ Σξηζηνπγελληάηηθε πεξίνδν & 

10.7135.68 (CPV 31527200-8) Ξξνκήζεηα δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ γηα ρξηζηνπγελληάηηθν 

ζηνιηζκφ. 

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 εξσηεκάησλ θαη 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 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 δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Νη 

παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη 

εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο Γήκν θαη λα 

δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Ξξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 
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δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο 

Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Άξζξν 5ν 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

1. Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 8ε ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2019, εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ θαη απφ ψξα 

10.00 έσο 10.30 (ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ), εθηφο θαη αλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ 

ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά απφ ηελ ψξα απηή ελψπηνλ ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην ηζφγεην, επί ηεο 

Ιεσθ. Κεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνχ ςειάληνπ, ζηελ Αγία Ξαξαζθεπή.  

2.  Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή 

θακία πξνζθνξά.  

3. Ραρπδξνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ θζάζεη ζηελ έδξα ηνπ 

Γήκνπ κε θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν θαη κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο, απφ ηελ πξνεγνχκελε 

(εξγάζηκε) εκέξα θαη ψξα κέρξη 14:00. 

4. Δπίζεο κπνξνχλ λα ηελ θαηαζέζνπλ ελψπηνλ ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηελ 

8/11/2019 θαη ψξα 10.00 π.κ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην 

ηζφγεην, επί ηεο Ιεσθ. Κεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνχ ςειάληνπ, ζηελ Αγία Ξαξαζθεπή.  

5. Θαηά ηελ εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

Πε πεξίπησζε αλαβνιήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (απεξγία, θαηάιεςε 

θιπ), ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα ηελ επφκελε εβδνκάδα θαη ζηνλ 

ίδην ρψξν. 

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

είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Γήκν έγθαηξα.  

Νη πξνζθνξέο απηέο ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ 

Άξζξν 6ν 

Σεύρε δηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ζηνηρεία 

1. Ρα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ή έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Ρν Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο [ΡΔΓ] 

 Ζ Ρερληθή Έθζεζε - Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο  

 Ν Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο  

 Ζ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

 Ρν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

2. Ρα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πξνζαξηψληαη ζ' απηήλ, κε ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
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 Ζ δηαθήξπμε. 

 Ζ ππ’ αξηζ. 62/2019 Κειέηε 

 Ζ Ρερληθή Έθζεζε - Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο  

 Ν Δλδεηθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο  

 Ζ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

 Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά (Ξαξάξηεκα Α) ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ηα πιήξε ηερληθά θαη 

πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζα δνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. 

Άξζξν 7ν 

Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ 

επί όξσλ δηαθήξπμεο 

1. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

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

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://www.agiaparaskevi.gr 

2. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ 

ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Ι. Κεζνγείσλ 415-417 Ρ.Θ. 15343 Αγία Ξαξαζθεπή, ηειέθσλα 

2132004558/559/548,Fax: 2106003686, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηεο δηαθήξπμεο. 

Άξζξν 8ν 

Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο-γιώζζα δηαδηθαζίαο 

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.  

Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

http://www.agiaparaskevi.gr/
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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 ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, 

επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. 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. 1497/1984 (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 

επηθπξσκέλα1, 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. 
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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». 

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 ειιεληθή. 

Η πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από έλα δείγκα ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ 

άξζξνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε θαιώδην ξεύκαηνο θαη πξίδα ηα νπνία δύλαηαη ε 

επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ λα ειέγμεη δηα κέζνπ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί φηη ηα πιηθά πνπ ζα παξαδνζνχλ δελ είλαη παλνκνηφηππα  

κε ην ειεγκέλν δείγκα άκεζα ν πξνκεζεπηήο ζα θεξχζζεηε έθπησηνο θαηφπηλ πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Πξνο: ηελ ΞΟΝΔΓΟΝ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ θ.  ……………………….. 

 Αλαζέηνπζα Αξρή:     ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No:    ………/…………. (αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε απφθαζε 

έγθξηζεο ησλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ή άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα αλαθνξάο ηεο δηαθήξπμεο) 

Γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα: 

«……………………………………………………………………………………………………………….» 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:  …………………………………………… 

 ηνηρεία Απνζηνιέα (Πξνζθέξνληνο): 

• επσλπκία, 

• δηεχζπλζε, 
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Δληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ηα εμήο :  

α. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο 

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 12 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 13 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (αξ.95 ηνπ Λ.4412/16) . 

Νη αλσηέξσ ρσξηζηνί θάθεινη θέξνπλ εμσηεξηθά ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

Άξζξν 9ν 

Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ 

επί όξσλ δηαθήξπμεο 

1. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

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

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.agiaparaskevi.gr-εθεκεξίδα ππεξεζίαο – πξνθεξχμεηο. 

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

ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Ι. Κεζνγείσλ 415-417, Αγία Ξαξαζθεπή Ρ.Θ. 153 43,Γξαθείν 

Ξξνκεζεηψλ, Ρειέθσλν:213 2004 558-9, Fax: 210 6003686, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

• αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

• αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax), 

• ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Ή ΣΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ. 

ΝΑ ΑΝΟΙΥΣΔΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ» 

http://www.agiaparaskevi.gr-/
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Άξζξν 10ν 

Λόγνη Απνθιεηζκνύ 

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,  

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 
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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 ).»  

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο κπνξεί λα 

πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 

απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 

(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ 

επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 

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

νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.  

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά : 

 Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 

Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη 

φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

 Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

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

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

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ακεηάθιεηε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο 
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ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα 

θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο 

πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ 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 

β) 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: 

 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  

 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 πξναλαθεξόκελεο θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ακεηάθιεηε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ. 

3. Δπίζεο απνθιείνληαη: 

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,  
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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 ιφγσ πξάμεσλ ή 

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

αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 

ε) Πξόηππα δηαζθάιηζεο  

Θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ 

Ρερληθή Ξξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνύ πηζηνπνηεηηθά σο θαησηέξσ ή αληηζηνίρσλ ζε 

ηζρχ: 

 ISO 9001:2015 (ύζηεκα δηαρείξηζε πνηόηεηαο),  

 ISO 45001:2018 (ύζηεκα δηαρείξηζε πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ)  

 ISO 14001-2015 (ύζηεκα πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε) θαη 

 Γήισζε ζπκκόξθσζεο  CE ελαξκνληζκέλα θαηά ΔΝ 60598-1/2000 
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Άξζξν 11ν 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο:  

Γελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην  

Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ) ηνπ άξζξνπ 

79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 ( Β/3698/16-11-2016), πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαθήξπμεο 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. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ) 

ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αθνχ ζπκπιεξσζεί. 

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 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 φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  δελ 

βξίζθεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ωο 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. 

 

Άξζξν 12ν 

Πεξηερόκελν θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο 

Πην θάθειν ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηε ζπκθσλία ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληα. 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδεηαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ 
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ην θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. Πηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

Άξζξν 13ν 

Πεξηερόκελν θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο- Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

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

ζπκκεηέρνληεο ησλ εληχπσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄. 

 Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ - ππεξεζίαο δίλεηαη αλά κνλάδα. 

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. 

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 «ΓΥΟΔΑΛ».  

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

ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.  

Υξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη ην δηάζηεκα 120 εκεξώλ από ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζην παξόληα δηαγσληζκό. 

«ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ δεηεζεί 

παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δύλαηαη κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζή ηεο, εθόζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, 

λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε όρη.» 

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

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
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Ξξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ν πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 

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

απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

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- ππεξεζίαο), νη δε ελδηαθεξφκελνη 

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. 

Άξζξν 14ν 

Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ-αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλάδνρνπ 

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.  

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).  
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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 oηθovoκηθψλ 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. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ 

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

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.  

Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά 

ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Λ.4412/2016. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή - πάξνρν κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ 

πξνκεζεπηψλ -παξφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. 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). 
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Άξζξν 15ν 

Δρεκύζεηα - πξόζβαζε ζηα έγγξαθα 

1. Ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, 

ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 

2. 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. 

3. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, 

ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

4. Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

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

Δηδηθφηεξα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην 

δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Υο 

δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, 

κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο, γλσκνδνηήζεηο θαη 

απνθάζεηο. 

5. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα 

ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη 

ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ, ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο. Ρν 

δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή 

δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απφξξεην πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.  

Ρν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα αζθείηαη:  

α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο ή  

β) κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην 

πξσηφηππν. Ζ ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξχλεη ηνλ αηηνχληα. 

Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο ηπρφλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

6. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ, ε ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηα 

δεηνχκελα έγγξαθα ή αηηηνινγεκέλα λα απνξξίςεη ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. 
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Άξζξν 16ν 

Πξνζθεξόκελε ηηκή 

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

αλαθέξεηαη ζε επξψ αξηζκεηηθά, ε δε ζπλνιηθή ηηκή κε ΦΞΑ ζα αλαγξάθεηαη θαη νινγξάθσο. 

2. Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

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

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

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

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο. 

4. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, 

νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Άξζξν 17ν 

Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο 

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

ηνπ θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά 

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 κεηξώνπ πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή 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. 
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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) Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ββ) Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά  ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο 

θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

γγ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ   

 πκβνπιίνπ  

δδ) ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε  ησλ  

 πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

(2) (ΚΝΛΝ ΓΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ-ΝΣΗ ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΞΟΝΠΥΞΑ) Πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη 

εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή δελ ηεινύλ ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από 

δηθαζηήξην ή δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή δελ 

έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή 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.  

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 ηνπ. 

(4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ έρεη εθδνζεί  έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ, 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. 
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(5)  Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ έρεη εθδνζεί  έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο κέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο σο αθνινύζσο : 

α. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

 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 ΠΡΟΩΠΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα  λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 

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

Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΠΔ) : 

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 Η.Θ.Δ) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο 
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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. ή Η.Θ.Δ)  

γ. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΩΠΑ: 

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, 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 κεηάθξαζε 

δ. ΓΙΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

Έλσζε 

(7) Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο 

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

ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί 
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ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.» 

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 πξφζθιεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ 

ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο δέθα(10) εκεξψλ 

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 
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ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ 

απνξξίθζεθε.  

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 αξρήο  (νηθνλνκηθή επηηξνπή) 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. 

Άξζξν 18ν 

Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή 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 ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

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 ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο), ε 

νπνία απνθαζίδεη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, 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 
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αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη 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.  

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)». 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο 

δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

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

πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Νη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο, ζψκα ηεο νπνίαο ηνπο θνηλνπνηείηαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκε ε 

πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

απφθαζεο απηήο κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζεί. 
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Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δε γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην 

πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 

Νη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα 

θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη. 

Άξζξν 19ν 

Καηαθύξσζε  θαη ζύλαςε ζύκβαζεο 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο Αγίαο 

Ξαξαζθεπήο δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί 

νξηζηηθά, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) κέξεο 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. 

Άξζξν 20ν 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο-Σξόπνο εθηέιεζεο 

1. Ζ πξνκήζεηα- ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ηεο Κειέηεο.  

2. Πε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν 

θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

3. Ν ρξφλνο δηάξθεηαο θαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ θαη ηελ αλάξηεζή ηνπ ζην ΘΖΚΓΖΠ, ην νπνίν επέρεη θ ζέζε πξσηφθνιινπ 

εγθαηαζηάζεσο κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζηνιηδηψλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνμήισζε θαη θχιαμε έσο ηελ 10/1/2020 . 
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4. Ν θάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα - ππεξεζία κέζα ζηα ρξνληθά 

φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

5. Ζ πξνκήζεηα- ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 62/2019 Μειέηε ησλ 

Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ ε 

νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

6. Ζ παξαιαβή γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, σο 

νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο 

 

Άξζξν 21ν 

Δθηέιεζε ηεο ύκβαζεο 

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 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. 





 

30 
 

Άξζξν 22ν 

Σξόπνο Πιεξσκήο – Κξαηήζεηο 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνζέλησλ πιηθψλ απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξεζίαο, 

πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα.   

Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

εθδίδεη ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηα παξαδνηέα πνπ έρεη παξαδψζεη θαη παξαιάβεη ε 

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

παξαιαβήο (ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο). 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 

5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Ρηκνιφγην Ξψιεζεο ππέξ ηεο πεξεζίαο. 

β) Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ. 

γ) Ινηπά, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά. 

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

Λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

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. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α)Θξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ (Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Ξ.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, 

πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α. 

β) Κξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη 

ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 
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Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

λ. 4412/2016 

Άξζξν 23ν 

Κήξπμε Αλάδνρνπ Έθπησηνπ – Κπξώζεηο 

 

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 - ππεξεζηψλ, 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 
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Άξζξν 24ν 

Μνλνκεξήο Λύζε ηεο ύκβαζεο 

Ρν δεκνηηθφ ζπκβνχιην 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, 

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. 

Άξζξν 25ν 

Δγγπήζεηο 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά «ή ρξεκαηνδνηηθά» «ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 

(Α΄13)»πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ 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. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 

ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  

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). 
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

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 πξνκήζεηαο -ππεξεζίαο, ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή 

απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη 

ηνπ εθπξνζέζκνπ. 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. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

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

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

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

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

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

ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

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

λα αλαθέξνπλ φ,ηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο: 

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

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Θα αλαθέξνπλ ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο. 

3. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηεο ζχκβαζεο.  

Ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Θαηά ηα ινηπά, αλαθνξηθά κε ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ 

Λ.4412/16 

Άξζξν 26ν 

Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο  θαηά ηε Γηαδηθαζία Δθηέιεζεο ησλ πκβάζεσλ 

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.  
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Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί. 

Άξζξν 27ν 

Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Γηαθόξσλ 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη 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. 

Άξζξν 28ν 

Παξαιαβή &Παξαθνινύζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

1. Ζ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216-

221 ηνπ Λ. 4412/2016. 

2. Ζ παξαιαβή ηεο παξερφκελεο πξνκήζεηαο γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε θαη κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 

αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 

θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

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

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

5. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ θάζε αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ 
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ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

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

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

πξσηφθνιια.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

6. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή θαη 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε 

ησλ ππεξεζηψλ ή θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε 

αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

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

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

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

8. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ 

θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία θαζψο θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο. Ζ Δπηηξνπή 

Ξαξαιαβήο εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο 

άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

9. Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε, 

κπνξεί λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο 

θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ν επφπηεο ιεηηνπξγεί 

σο ζπληνληζηήο. 

10. Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θάζε 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αλαδφρσλ κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ επφπηε, ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο κπνξεί λα απεπζχλεη 

έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνπο αλάδνρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζήο ηνπο. 
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Άξζξν 29ν 

Καλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο 

1.  Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη φισλ ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη 

ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.agiaparaskevi.gr– εθεκεξίδα ππεξεζίαο - 

πξνθεξχμεηο (https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis) 

. 

2. Ζ δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. 

3.  Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο. 

4. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηνλ Ρχπν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

5. Ρνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ 

Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.) γηα ηνπο Ν.Ρ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Πε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην 

ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, ηνπ Λ. 3852/2010 

θαη ηνπ Λ. 3463/2006. 

Άξζξν 30ν 

Λνηπέο Γηαηάμεηο 

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 πξνκεζεπηήο 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  

4. Γηα φια ηα είδε δελ απαηηνχληαη δείγκαηα, εθηφο εάλ θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε ε 

επηηξνπή δηελέξγεηαο δεηήζεη απφ ηηο εηαηξείεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ, φπνπ απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο 

ηνπο. Ζ θαηάζεζε δείγκαηνο (εηο δηπινχλ) ζα δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή θξίλεη, κε αηηηνινγεκέλεο απνδείμεηο, φηη ην δείγκα πνπ 

http://www.agiaparaskevi.gr/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
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θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ πιεξνί φινπο ηνπ ηερληθνχο φξνπο, ηφηε ε επηηξνπή ζα 

απνξξίπηεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ζα αμηνινγεί ηελ ακέζσο θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά. 

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

Λ 4412/16 δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

       

Αγία Ξαξαζθεπή,  29 /10 /2019   

 

 

       Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

 

       ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Π. ΕΝΟΚΞΑΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   Προμικεια και αντικατάςταςθ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου,   
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ  τοποκζτθςθ, αποξιλωςθ και φφλαξθ εξοπλιςμοφ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
    

CPV:  31527200-8 «Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων» 
45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 
φωτιςμοφ εξωτερικϊν χϊρων 
Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € με ΦΡΑ 24% 

Α.Μ. 62/2019 
Κ.Α. 10.6265.18 και 10.7135.68 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Της επιχείρηζης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.………..……….………………., 

έδρα 
…………………...., οδός …………………………., αριθμός ……, ηηλέθωνο …………………., fax 

………….., email:…………………………….. 
 
 

 
Η ςυνολικι τιμι τθσ προφοράσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, ανζρχεται ςτα :  

.................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………(ΟΛΟΓΡΑΦΩ) 

Η προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τθν εταιρία μασ μζχρι τθν …….../……./ 201…...   

(Σθμείωςθ προσ προςφζροντεσ: τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΑΕΙ (ΤΨΟ 

- ΠΛΑΣΟ) ΠΟΟΣΗΣΑ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1

Ρρομικεια επίςτθλου τριπλό αςτζρι 

τθσ Βθκλεεμ με 200 λαμπτθρεσ led 

όπωσ τθν τεχνικι περιγραφι 1,00 Μ.  Χ 0,60 Μ. 300 ΤΕΜ

2

Ρρομικεια επίςτθλου κορδζλα  4ων  

αςτζριων με 300 λαμπτιρεσ led όπωσ 

τθν τεχνικι περιγραφι 2,00 Μ.  Χ 0,80 Μ. 117 ΤΕΜ

3

Αντικατάςταςθ φωτοςωλινα ςε 

υφιςτάμενα επίςτθλα όςων 

απαιτθκοφν όπωσ τθν τεχνικι 

περιγραφι 1005 Μ

4

Ρρομικεια λαμπτθρεσ  led 

(10m/ςειρά) όπωσ τθν τεχνικι 

περιγραφι 25 ΤΕΜ

5

ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΡΟΞΗΛΩΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ 

όπωσ τθν τεχνικι περιγραφι 1 ΥΡΗΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ
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επόμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ)     

  ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ……./……./201….  

      

      

      

  (ΥΡΟΓΑΦΗ - ΣΦΑΓΙΔΑ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

Α. ΜΕΛΕΤΗΣ62/2019 
       
       
       
       

ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
 
 
 

"Προμικεια και αντικατάςταςθ χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου, 
τοποκζτθςθ, αποξιλωςθ και φφλαξθ εξοπλιςμοφ" 

 
CPV : 31527200-8  Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων 
CPV : 45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ εξωτερικϊν χϊρων 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:  60.000,00 € 
                   ΦΠΑ:   14.400,00 €     
            ΤΝΟΛΟ:  74.400,00 €     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   Προμικεια και αντικατάςταςθ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου,   
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ  τοποκζτθςθ, αποξιλωςθ και φφλαξθ εξοπλιςμοφ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
    

CPV:  31527200-8 «Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων» 
45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ 
φωτιςμοφ εξωτερικϊν χϊρων 

Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € με ΦΡΑ 24% 
Α.Μ. 62/2019 
Κ.Α. 10.6265.18 και 10.7135.68 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια διακοςμθτικϊν ειδϊν για χριςτουγεννιάτικο 

ςτολιςμότθσ πόλθσ, τθν τοποκζτθςθ με άναμμα των νζων και υφιςτάμενων φωτεινϊν 
χριςτουγεννιάτικων διακοςμθτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ επίςθσ το ςβιςιμο  από τισ 7/1/2019 
ζωσ και 10/1/2019,με αποξιλωςθ  και φφλαξθ αυτϊν ςε ιδιόκτθτο χϊρο του αναδόχου. 

Για τθν πλιρθ λειτουργία των υπό προμικεια φωτεινϊν ςτοιχείων ςυμπεριλαμβάνονται οι 
ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

Τον ζλεγχο αςφαλοφσ και πλιρουσ λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων. 

Με ιδία μζςα του αναδόχου κα γίνει αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Το άναμμα των 417 νζων φωτεινϊν χριςτουγεννιάτικων  

 Το άναμμα των λειτουργικϊν υφιςτάμενων φωτοςωλινων(350τεμ) μικουσ 5 m ζκαςτοσ 

 Το άναμμα των λειτουργικϊν φωτεινϊν χριςτουγεννιάτικων επίςτθλων 

 Τθν επιςκευι και αποκατάςταςθ των υφιςτάμενων επίςτθλων ζωσ εξαντλιςεωσ των 
ποςοτιτων που προβλζπονται ςτον προυπολογιςμό και με τθν ςειρά που αναφζρονται 
παρακάτω. 

Η τοποκζτθςθ των υπό προμικεια ςτοιχείων κα γίνει κατϋ υπόδειξθ τθσ Υπθρεςίασ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ςυνοδεφονται από τισ ιςχφουςεσ για 
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ριςτοποιιςεισ ποιότθτασ και αςφάλειασ. Οι ενδιαφερόμενοι κα 
πρζπει να διακζτουν υποχρεωτικά Ριςτοποίθςθ ISO 9001:2015 (διαχείριςθ ποιότθτασ), ISO 
45001:2018 (διαχείριςθ αςφάλειασ των εργαηομζνων) και ISO 14001-2015 (περιβαλλοντικι 
διαχείριςθ), διλωςθ ςυμμόρφωςθσ  CEεναρμονιςμζνα κατά ΕΝ 60598-1/2000 . Η μθ 
προςκόμιςθ των ανωτζρω ι αντιςτοίχων ςε ιςχφ ςθμαίνει και τον αποκλειςμό των 
ςυμμετεχόντων από τον  δηαγσληζκφ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλάβει των υφιςτάμενο ςτολιςμό από το ςθμείο που κα του 
υποδείξει θ Υπθρεςία. Τα μζτρα φωτοςωλινα που κα αντικαταςτακοφν ςφμφωνα με τον 
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προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ κα προςκομιςτοφν ςτθν Υπθρεςία προκειμζνου να προβεί ςε 
πρωτόκολλο καταςτροφισ 

Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.400,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
και κα βαρφνει τθν πίςτωςθ του κωδικοφ ΚΑ: 10.7135.68: ποςοφ 46.655,00€ για το 
οικονομικό ζτοσ 2019 και του ΚΑ: 10.6265.18 ποςοφ 27.745,00€ αντί του ποςοφ των 
20.000,00€  για το οικονομικό ζτοσ 2019 και τθν πίςτωςθ του υπόλοιπου ποςοφ 7.745,00 € 
του προχπολογιςμοφ για το οικονομικό ζτοσ 2020. 
 

Τα υπό προμικεια φωτεινά επίςτθλα ςτοιχεία που κα τα κζςει ςε πλιρθ λειτουργία ο 
εργολάβοσ είναι τθσ ακόλουκθσ μορφισ: 
 

 

 

 

 

Επίςτθλο τριπλό αςτζρι βθκλεζμ με 150 περίπου  λαμπτιρεσ LED 
διαςτάςεων 1,00 Χ 0,60m (περίπου) με δυνατότθτα απόκλιςθσ ± 15% 
Ο ςκελετόσ κα είναι από λάμα μθ αναδυομζνου αλουμινίου 
διαςτάςεων 10mmX 3mm ( πλάτοσ – πάχοσ ) ενϊ κα ςτθρίηεται ςε 
πλαίςιο  ςχιματοσ Ρ καταςκευαςμζνο από καρζ αλουμινίου 
διαςτάςεων 15 mmX 15mm . Η καταςκευι κα ςτθρίηεται ςτον ςτφλο 
με ειδικι βάςθ από αλουμίνιο διαςτάςεων 30 mmX 3μμ ( πλάτοσ – 
πάχοσ ) θ οποία κα φζρει 2 εγκοπζσ  μζςα από τισ οποίεσ κα 
διζρχεται διάτρθτο μεταλλικό τςζρκι   και 2 οπζσ διατομισ  Φ8 mm 
ϊςτε να περνάει βίδα ανάλογθσ διατομισ . Η βάςθ κα ςυνοδεφεται 
από ειδικό καπάκι το οποίο κα ςτερεϊνει το πλαίςιο τθσ καταςκευισ 
μα τθν βάςθ ςτιριξθσ . Το αλουμίνιο και υλικά που κα απαιτθκοφν 
κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ .  
Τα αςτζρια κα είναι από φωτοςωλιναLED  ψυχροφ χρϊματοσ με 36 
λαμπτιρεσ ανά μζτρο και κατανάλωςθ 3,4w /m και διατομι 13mm . 
Ο ορκογϊνιοσ ςκελετόσ κα είναι καλυμμζνοσ με μίνι λαμπτιρεσ LED 
χρϊματοσ κερμοφ λευκοφ . Θα είναι τοποκετθμζνοι ανά 100 ςε 
καλϊδιο καουτςοφκ τφπου HO5RNF και κα ζχουν απόςταςθ μεταξφ 
τουσ 10cm.  Θα ζχουν δυνατότθτα επζκταςθσ και κα είναι ςφμφωνα 
με τθν οδθγία EN 60598-1 
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Τα υπό τοποκζτθςθ φωτεινά επίςτθλα ςτοιχεία με ςειρά προτεραιότθτασ που κα τα κζςει ςε 
πλιρθ λειτουργία ο εργολάβοσ είναι τθσ ακόλουκθσ μορφισ: 

 
1. Γιρλάντεσ Ζναςτροσ Ουρανόσ (με διπλά αςτζρια 54 τεμάχια) 0,75 μζτρα φψοσ και 0,75 μζτρα 

πλάτοσ και 0,60 μζτρα φψοσ και 0,60 μζτραπλάτοσαντιςτοίχωσ ενιςχφοντασ των εςωτερικό 
διάκοςμο των αςτεριϊν για μεγαλφτερθ φωτεινότθταμε μίνι λαμπτιρεσ  ledυπάρχοντοσ 
χρϊματοσ, με διπλι προςταςία Ι 65 και αντικακιςτϊντασ τα καμζνα μζρθ.  
 

 

 

2. Τοποκζτθςθ λειτουργικϊν φωτοςωλινωνLED(ζωσ 350 τεμάχια) 5 μζτρα ζκαςτοσ.  

 

 

Επίςτθλο ςχζδιο – κορδζλα με 300 περίπου λαμπτιρεσ 
διαςτάςεων 2,00mX0,8 με δυνατότθτα απόκλιςθσ ± 15%. Ο 
ςκελετόσ κα είναι από λάμα μθ αναδυομζνου αλουμινίου 
διαςτάςεων 10mmX 3mm ( πλάτοσ – πάχοσ ) ενϊ κα ςτθρίηεται 
ςε πλαίςιο  ςχιματοσ Ρ καταςκευαςμζνο από καρζ αλουμινίου 
διαςτάςεων 20 mmX 20mm . Η καταςκευι κα ςτθρίηεται ςτον 
ςτφλο με ειδικι βάςθ από αλουμίνιο διαςτάςεων 30 mmX 3μμ ( 
πλάτοσ – πάχοσ ) θ οποία κα φζρει 2 εγκοπζσ  μζςα από τισ 
οποίεσ κα διζρχεται διάτρθτο μεταλλικό τςζρκι   και 2 οπζσ 
διατομισ  Φ8 mm ϊςτε να περνάει βίδα ανάλογθσ διατομισ . Η 
βάςθ κα ςυνοδεφεται από ειδικό καπάκι το οποίο κα ςτερεϊνει 
το πλαίςιο τθσ καταςκευισ μα τθν βάςθ ςτιριξθσ . Το αλουμίνιο 
και υλικά που κα απαιτθκοφν κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ .  
Τα αςτζρια κα είναι από φωτοςωλιναLED  ψυχροφ χρϊματοσ 
με 36 λαμπτιρεσ ανά μζτρο και κατανάλωςθ 3,4w /m και 
διατομι 13mm . 
Το κενό που δθμιουργείται ανάμεςα ςτισ πλευρζσ τθσ κορδζλασ 
κα είναι καλυμμζνο με μίνι λαμπτιρεσ LED χρϊματοσ κερμοφ 
λευκοφ . Θα είναι τοποκετθμζνοι ανά 100 ςε καλϊδιο 
καουτςοφκ τφπου HO5RNF και κα ζχουν απόςταςθ μεταξφ τουσ 
10cm.  Θα ζχουν δυνατότθτα επζκταςθσ και κα είναι ςφμφωνα 
με τθν οδθγία EN 60598-1 
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Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΑΕΙ 
ΣΕ
Μ 

ΜΕΣΡΑ 

ΦΩΣΟΩΛ

ΗΝΑ 

/ΕΠΙΣΗΛΟ 

ΕΙΚΟΝΑ 

3 ΑΣΤΕΙ ΔΙΡΛΟ 
1,10 Μ.  Χ 1,10 

Μ. 
23 

8 

 

 

 

4 ΕΛΑΤΟ 
1,70 Μ.  Χ 1,40 

Μ. 
71 

12 

 

 

5 
ΜΡΟΥΚΕΤΟ 5 

ΑΣΤΩΝ 
2,30 Μ.  Χ 0,90 

Μ. 
19 

19 

 

6 
ΜΡΟΥΚΕΤΟ 3 

ΑΣΤΩΝ 
2,50 Μ.  Χ 0,90 

Μ. 
29 

14  
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7 

 
 
 
 

ΚΑΜΡΑΝΑ 
ΜΕΓΑΛΗ 

 
 
 
 

2,10 Μ. Χ 2,00 
Μ. 

 
 
 
 

19 

 

 

 

14 

  

 

8 ΚΑΜΡΑΝΑ ΜΙΚΗ 
1,10 Μ.  Χ 1,50 

Μ. 
19 

12 

 

 

9 
ΚΛΑΔΙ 

1,10 Μ.  Χ 0,802 

Μ. 300 10 

 

 

 

 ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΟ ΡΛΑΤΕΙΑΣ (υποχρεωτικά τθν πρϊτο πενκιμερο του 

Δεκεμβρίου) 

 
Στιςιμο 10μετρθσ βάςθσ χριςτουγεννιάτικου δζντρου τθσ Κεντρικισ Ρλατειάσ και 
προμικεια μίνι λαμπτιρων  led χρϊματοσ λευκό πάγου, με διπλι προςταςία Ι 65, κα 
ζχουν δυνατότθτα επζκταςθσ  και κα είναι ςφμφωνα με ΕΝ 60598-2 προσ ςυμπλιρωςθ 
υφιςταμζνων για τον ςτολιςμό του.  
Ο ςτολιςμόσ και θ απομάκρυνςθ αυτοφ κα πραγματοποιθκεί από τισ Υπθρεςίεσ του 
Διμου.  
Μετά το πζρασ των εορταςτικϊν θμερϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μόνο ςτθν 
αποξιλωςθ τθσ 10μετρθσ βάςθσ τθν οποία κα παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία  
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                           
Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019 

 
 

ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ                                              
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Αϋ           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   Προμικεια και αντικατάςταςθ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου,  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ  τοποκζτθςθ, αποξιλωςθ και φφλαξθ εξοπλιςμοφ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
     CPV:  31527200-8«Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων» 

45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ  
εξωτερικϊν χϊρων 
Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € με ΦΡΑ 24% 
Α.Μ. 62/2019 
Κ.Α. 10.6265.18 και 10.7135.68 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 
 

 
   Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019                                                          ΕΘΕΩΗΘΗ  
              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                          Ο αναπλθρωτισ Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
                                                                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 
                                                                                                Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019 
 
   ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ                                             ΑΓΥΗΣ ΜΑΥΟΜΑΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Αϋ                            ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ/Αϋ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΣΑΕΙ (ΤΨΟ 

- ΠΛΑΣΟ) ΠΟΟΣΗΣΑ  

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1

Ρρομικεια επίςτθλου τριπλό αςτζρι 

τθσ Βθκλεεμ με 200 λαμπτθρεσ led 

όπωσ τθν τεχνικι περιγραφι 1,00 Μ.  Χ 0,60 Μ. 300 ΤΕΜ 75,00 € 22.500,00 €

2

Ρρομικεια επίςτθλου κορδζλα  4ων  

αςτζριων με 300 λαμπτιρεσ led όπωσ 

τθν τεχνικι περιγραφι 2,00 Μ.  Χ 0,80 Μ. 117 ΤΕΜ 125,00 € 14.625,00 €

3

Αντικατάςταςθ φωτοςωλινα ςε 

υφιςτάμενα επίςτθλα όςων 

απαιτθκοφν όπωσ τθν τεχνικι 

περιγραφι 1005 Μ 5,00 € 5.025,00 €

4

Ρρομικεια λαμπτθρεσ  led 

(10m/ςειρά) όπωσ τθν τεχνικι 

περιγραφι 25 ΤΕΜ 20,00 € 500,00 €

5

ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΡΟΞΗΛΩΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ 

όπωσ τθν τεχνικι περιγραφι 1 ΥΡΗΕΣΙΑ 17.350,00 € 17.350,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 €

ΦΡΑ 14.400,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ 74.400,00 €

   





 

49 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   Προμικεια και αντικατάςταςθ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου,   
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ  τοποκζτθςθ, αποξιλωςθ και φφλαξθ εξοπλιςμοφ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
     CPV:  31527200-8«Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων» 

45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ  
εξωτερικϊν χϊρων 
Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € με ΦΡΑ 24% 
Α.Μ. 62/2019 
Κ.Α. 10.6265.18 και 10.7135.68 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
Ρρομικεια επίςτθλου τριπλό αςτζρι τθσ Βθκλεζμ με 200 λαμπτιρεσ ledςφμφωνα με τθν 
τεχνικι περιγραφι.   
 
Τιμι Μονάδοσ ανά τεμ. ςε ευρϊ: εβδομιντα πζντε ευρϊ    (75,00 €) 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
 
Ρρομικεια επίςτθλου κορδζλα  4ων  αςτεριϊν με 300 λαμπτιρεσ ledςφμφωνα με τθν τεχνικι 
περιγραφι.   
 
Τιμι Μονάδοσ ανά τεμ. ςε ευρϊ: εκατόν είκοςι πζντε ευρϊ   (125,00 €) 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
 
Αντικατάςταςθ φωτοςωλινα ςε υφιςτάμενα επίςτθλα όςων απαιτθκοφν ςφμφωνα με τθν 
τεχνικι περιγραφι.   
 
Τιμι Μονάδοσ ανά μζτρο ςε ευρϊ: πζντεευρϊ      (5,00 €) 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
 
Ρρομικεια λαμπτιρεσ led (10m/ςειρά)ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι.   
 
Τιμι Μονάδοσ ανά τεμ. ςε ευρϊ: είκοςι  ευρϊ     (20,00 €) 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ - ΑΡΟΞΗΛΩΣΗ – ΦΥΛΑΞΗςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι.   
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Τιμι Μονάδοσ ανά υπθρεςία ςε ευρϊ: δζκα επτά χιλιάδεσ τριακόςια πενιντα ευρϊ 
 (17.350,00 €) 
 
 
 
   Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019                                                          ΕΘΕΩΗΘΗ  
              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                          Ο αναπλθρωτισ Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
                                                                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 
                                                                                                Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019 
 
   ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ                                             ΑΓΥΗΣ ΜΑΥΟΜΑΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Αϋ                                 ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ/Αϋ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   Προμικεια και αντικατάςταςθ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    χριςτουγεννιάτικου φωτεινοφ διάκοςμου,  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ  τοποκζτθςθ, αποξιλωςθ και φφλαξθ εξοπλιςμοφ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

CPV:  31527200-8«Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων» 
45316100-6 Τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ φωτιςμοφ  
εξωτερικϊν χϊρων 
Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € με ΦΡΑ 24% 
Α.Μ. 62/2019 
Κ.Α. 10.6265.18 και 10.7135.68 

 
ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΓΓΡΑΦΗ 
Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια διακοςμθτικϊν ειδϊν για 
χριςτουγεννιάτικο ςτολιςμό τθσ πόλθσ, τθν τοποκζτθςθ με άναμμα των νζων και 
υφιςτάμενων φωτεινϊν χριςτουγεννιάτικων διακοςμθτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ επίςθσ το 
ςβιςιμο  από τισ 7/1/2020 ζωσ και 10/1/2020, με αποξιλωςθ  και φφλαξθ αυτϊν ςε 
ιδιόκτθτο χϊρο του αναδόχου. 
Ππου ςτθ παροφςα αναγράφεται «ΕΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Διμοσ Αγίασ Ραραςκευισ, όπου δε 
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτόσ που κα ανακθρυχκεί για τθν προμικεια – υπθρεςία διακοςμθτικϊν 
ειδϊν για χριςτουγεννιάτικο ςτολιςμότθν τοποκζτθςθ αποξιλωςθ και φφλαξθ. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο: ΙΧΤΟΤΕ  ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
Για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ - υπθρεςίασ ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.3463/06 «Νζοσ 
Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ», οι διατάξεισ του ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» . 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Εφαρμόηονται οι ςχετικζσ εγκφκλιοι του Υπουργείου Εςωτερικϊν και οι αντίςτοιχεσ προσ το 
είδοσ τθσ  εκτελοφμενθσ προμικειασ – υπθρεςίασ όπου υπάρχουν, τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
των Υπουργείων Εςωτερικϊν και Δθμοςίων Ζργων και θ κείμενθ νομοκεςία. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι : 

1) Η Σφμβαςθ, 
2) Η Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου, 
3) Το Τιμολόγιο τθσ Μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ, 
4) Η Γενικι και Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων, 
5) Η Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ Μελζτθσ τθσ Ρρομικειασ - Υπθρεςίασ, 
6) Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Μελζτθσ τθσ Ρρομικειασ -Υπθρεςίασ,  
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7) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
8) Τα Σχζδια, ςτισ περιπτϊςεισ που είναι απαραίτθτα, 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΡΟΦΟΡΕ  
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα υποβάλλονται με το ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ που 
διατίκεται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν του Διμου, ςε δφο (2) αντίτυπα (ςτο πρϊτο 
αναγράφεται θ λζξθ «πρωτότυπο» και ςτο δεφτερο θ λζξθ «αντίγραφο»), μζςα ςε φάκελο με 
ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», τον τίτλο τθσ προμικειασ- υπθρεςίασ και τα πλιρθ 
ςτοιχεία του προςφερόμενου. 
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο των προμθκειϊν - υπθρεςιϊν. 
Το κριτιριο είναι θ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη 
ηηκήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΙΜΩΝ 
Στθ ςυνολικι τιμι τθσ προμικειασ - υπθρεςίασ, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ γενικά οι 
κρατιςεισ και δαπάνεσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ εν λόγω προμικειασ - υπθρεςίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ 
Οι τιμζσ μονάδοσ, που προκφπτουν από τθν προςφορά του Αναδόχου είναι ςτακερζσ και 
αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ προμικειασ - υπθρεςίασ και δεν ανακεωροφνται για 
κανζνα λόγο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΕΩ      
Η προμικεια- υπθρεςίασ κα παρζχεται ανάλογα με τισ εντολζσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ και ςφμφωνα με τθ μελζτθ, αλλά μζςα ςτθν 
προβλεπόμενθ ςυνολικά προκεςμία. Ο τόποσ προμικειασ- υπθρεςίασ κα ορίηεται από τθ 
Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ.   
Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ προμικειασ- υπθρεςίασ, επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο, 
κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΕΩ  
Η προκεςμία εκτελζςεωσ τθσ προμικειασ- υπθρεςίασ, ορίηεται από τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, το οποίο επζχει και κζςθ πρωτοκόλλου εγκαταςτάςεωσ με τθν τοποκζτθςθ 
των περιγραφόμενων ςτολιδιϊν ςε πλιρθ λειτουργία και ολοκλθρϊνεται με τθν αποξιλωςθ 
και φφλαξθ ζωσ τθν 10θ/1/2020. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ανταποκρίνεται άμεςα ςτθ Δ/νςθ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ για να παρζχει τθν προμικεια. 
Μετά τθν οριηόμενθ προκεςμία επιβάλλονται οι νόμιμεσ κυρϊςεισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
Η προμικεια κα ελζγχεται από τθν αρμόδια κατά νόμο  Επιτροπι. Ο Ανάδοχοσ, υποχρεοφται 
να παρζχει εκ νζου τθν προμικεια, χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ, ςε περίπτωςθ μθ ορκισ ι 
ελλιποφσ προμικειασ. 
Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου ςε ςυμμόρφωςθ των υποδείξεων τθσ Δ/νςθσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ, ο Διμοσ δικαιοφται να προβεί από μόνοσ 
του ςτθν προμικεια - υπθρεςία εισ βάροσ του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ 
Τα υλικά  τθσ προμικειασ πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΤΘΤΝΕ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ ι οποιαδιποτε 
ηθμιά που προκαλείται από τον Ανάδοχο, βαρφνεται αποκλειςτικά ο ίδιοσ ο Ανάδοχοσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΙΔΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ζλεγχοσ τθσ προμικειασ - υπθρεςίασ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ, θ μεταφορά και το 
απαιτοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν προμικεια - υπθρεςία, βαρφνουν 
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο.  
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Το αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα διατθρθκεί αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ από πλευράσ 
Αναδόχου. Αιτιολογθμζνθ μείωςθ του αντικειμζνου επιτρζπεται από πλευράσ Διμου όταν 
ςυντρζχουν αντικειμενικά ςτοιχεία που δεν επιτρζπουν τθν ολοκλιρωςθ μζρουσ τθσ 
παροφςθσ προμικειασ – υπθρεςίασ. 

  
 
   Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019                                                          ΕΘΕΩΗΘΗ  
              Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                          Ο αναπλθρωτισ Δ/ΝΤΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
                                                                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 
                                                                                                Αγία Ραραςκευι, 2/10/2019 
 
   ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ                                             ΑΓΥΗΣ ΜΑΥΟΜΑΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Αϋ                                 ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ/Αϋ 
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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/ανακζτοντα φορζαi  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: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *6005] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Μεςογείων 415-417 Αγία Ραραςκευι Τ.Κ. 15343 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΤΣΑΜΑΛΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

- Τθλζφωνο: 213 2004548 

- Ηλ. ταχυδρομείο: a.tsamalika@agiaparaskevi.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο : www.agiaparaskevi.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  

CPV 45316100-6 θαη 31527200-8 

«Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ρξηζηνπγελληάηηθνπ θσηεηλνύ δηάθνζκνπ, 

ηνπνζέηεζε, απνμήισζε θαη θύιαμε εμνπιηζκνύ» 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: [6005] ΑΔΑΜ: …………………………. 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε : ΡΟΜΉΘΕΙΑ -Υπθρεςία  

Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : *………………..../2019] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

mailto:a.tsamalika@agiaparaskevi.gr
http://www.agiaparaskevi.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 
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*….+ 

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 *+ Πχι *+ 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 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

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

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

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) Ρροςδιορίςτε 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) *……+ 
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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 *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

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 ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

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 *+Πχι 

 

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).  





 

62 
 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

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

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii:  
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α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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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 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ 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 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 
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*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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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 δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 

λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

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

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

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

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a 

του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
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αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

*……..........+ 
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ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

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 ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 
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3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 





 

78 
 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:  
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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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 

αναφζρονταιxlvii, 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 

δωρεάνxlviii. 

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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i Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ 

κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 

νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο 

ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 

εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 

απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ 

σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ θαη/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43 

εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 

v Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπηωζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

κπνξνύλ ωζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιιωλ θνξέωλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

viii Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

x Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 

54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξωζε θαη 

εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξωηνθόιινπ» (αθνξά 

ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) 

"Κύξωζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ηωλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ 

θαη ηωλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξωηνθόιιωλ. 

xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 
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επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-

πιαίζην. 

xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 

Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽  

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 

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

επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxiii Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο 

θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο 

φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν 

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

ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί 

αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
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xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx Πξβι άξζξν 48. 

xxxi  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο 

ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxiii Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από ορηζκέλα 

θράηε κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο Παράρηεκα 

ασηό. 

xxxiv  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxv  Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

xxxvi Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxvii Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ  

xxxviii Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  

πνπ σπερβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxix Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο 

πνπ σπερβαίλεη ηα ηξία έηε. 

xl Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όιοη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν 

θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xli Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 

κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΤΔΥΓ. 

xlii Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο 

απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

xliii Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έτεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, 

ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΤΔΥΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ 

αλσηέξσ.  

xliv Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xlv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlviii Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ εγγξάθωλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγω πξόζβαζε.  




