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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αρ. Πρωτ.: 2302 / 10-03-2020 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε τίτλο «Τακτική συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου του ∆ήµου Σικυωνίων για το έτος 2020» (CPV: 50110000-9), συνολικής προϋπολογιζόµενης 

δαπάνης 74.390,66€ µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 

4412/2016. 

Όλες οι τιµές στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου συµπληρώνονται ολογράφως. 

Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής δεν λαµβάνεται υπόψη.  
Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 

(παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη, και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών 

διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 

2. Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε 

την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2016 σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν 

έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 

τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

3. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 

4. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»( ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος  

Α΄)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
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8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

9. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

10. Του Ν.∆. 2396/53 και της αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας. 

11. Της µε αριθµό 298/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης της 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών Υπηρεσιών για το έτος 2020. 

12. Της µε αρ. 01/2020 µελέτης του Τµήµατος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισµού της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. 

13. Της αριθ. 85/2020 Α.Α.Υ.. 
14. Της µε αριθµό 31/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισµός των όρων διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αναθέτουσα Αρχή- Στοιχεία επικοινωνίας 
 

Αναθέτουσα Αρχή : ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Α.Φ.Μ. : 997636180 

∆.Ο.Υ: Κορίνθου 

∆/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200- ΚΙΑΤΟ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2742360158 

FAX: 2742021103 

e-mail: dskinisis@gmail.com 

∆/νση URL: www.kiato.gov.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών- Πληροφορίες 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περίπτ.14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η µε αρ. 01/2020 µελέτη του Τµήµατος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισµού της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του Ν. 4412/2016, 

ε) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή επί όλων των ανωτέρω. 

2. Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να 

λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή από το Κ.Η.Μ.∆ΗΣ.. 

Επίσης µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων των τευχών της διακήρυξης και της µελέτης στην 

ταχυδροµική διεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 2, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, τηλ: 27423 60158 FAX: 27420 21103, 

(αρµόδιος υπάλληλος κος Τσιοκάρας Ιωάννης), τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά την δηµοσίευση της 

διακήρυξης. 

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς θα παραλαµβάνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου στο 

προαναφερόµενο σηµείο επικοινωνίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Αντικείµενο του διαγωνισµού 

1. Ο διαγωνισµός αφορά τις εργασίες για την τακτική συντήρηση των οχηµάτων και των 

µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Σικυωνίων για το έτος 2020 σε ιδιωτικά συνεργεία µε τα 

απαραίτητα ανταλλακτικά, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει συσταθεί δηµοτικό συνεργείο και στο 

Νοµό Κορινθίας δεν υπάρχει κρατικό συνεργείο. Οι εν λόγω εργασίες και οι τεχνικές προδιαγραφές 

αναφέρονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσης διακήρυξης. 



3 

 

2. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς εκτέλεση 

οµάδων εργασιών (για όλες τις Οµάδες Εργασιών) είτε για µία Οµάδα Εργασιών ή και 

περισσότερες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας- Προϋπολογισµός της σύµβασης- Χρηµατοδότηση 

της σύµβασης 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει µε συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, όπως ορίζεται στα άρθρα 117 

και 86 του Ν. 4412/2016, ανά Οµάδα Εργασιών. 

Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 74.390,66€ συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. 24 % και αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία : 59.992,47 € 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 24 % : 14.398,19 € 

 

Η χρηµατοδότηση της εν λόγω υπηρεσίας προέρχεται από Ίδια Έσοδα και θα βαρύνει τις πιστώσεις 
των Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού έτους 2020 ως εξής: 

• 02.10.6263.002 µε ποσό 3.000,00€,  

• 02.20.6263.002 µε ποσό 36.000,00€,  

• 02.30.6263.002 µε ποσό 32.390,66€ 

• 02.70.6263.002 µε ποσό 3.000,00€ 
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός ανά Οµάδες Εργασιών επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 

παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 27η/03/2020, ηµέρα Παρασκευή, από 09:30 π.µ. και µέχρι τις 10:00 

π.µ., ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος (1ος όροφος) του ∆ήµου Σικυωνίων που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηµατά 2 στο Κιάτο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού- Ενστάσεων 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ορίστηκε µε την 298/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 221 του Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών του διαγωνισµού ορίστηκε µε την 299/2019 

απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής, όπως ορίζεται από την παρ. 11α του άρθ. 221 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ∆εκτοί στον διαγωνισµό – Κριτήρια επιλογής οικονοµικού φορέα στη διαδικασία του 

διαγωνισµού 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µεµονωµένα ή µέλη ενώσεων τα 

οποία δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά µε την συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και µηχανηµάτων, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 19 και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/2016 και που 

επιπλέον έχουν και τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 75: 

1. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας εµπορίας, να 

είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος – 

µέλος εγκατάστασής τους. 

2. ∆εν βρίσκονται σε καµιά από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις 

οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να  αποκλεισθούν από τις δηµόσιες 

συµβάσεις. 
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Όλα τα παραπάνω συµπληρώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 12 της παρούσας).   

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Λόγοι Αποκλεισµού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 

µέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

i. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

ii. ∆ιαφθορά & δωροδοκία, 

iii. Απάτη,  

iv. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, 

v. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 

vi. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων,  

όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρους 

του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό αφορά ιδίως: 

• τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), 

• τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανώνυµων 

εταιρειών (Α.Ε.) 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων 

αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Ακόµη ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε περίπτωση που έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (i) έως (vi) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση. 

 

2. Αποκλείεται από την συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή  

α) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς του έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου είναι  εγκατεστηµένος ή 

την εθνική νοµοθεσία. 
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 
β) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού 

φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής:  

i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
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«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

 

3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν 
οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού 

φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 16 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.  

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 
γεγονότος.  

Όλα τα παραπάνω συµπληρώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του 

άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 12 της παρούσας).   

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Υποβολή Φακέλου Προσφοράς 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 6 της παρούσας 

∆ιακήρυξης. 

2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ενώπιον 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς ή µε οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου και πρωτοκολλούνται µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και 

ώρα. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο πριν από την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας δεν 
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αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, προκειµένου να 

αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για 

τυχόν ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

3. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

(ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Τακτική συντήρηση οχηµάτων και 

µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Σικυωνίων για το έτος 2020» 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ../…./2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  ……/…../2020, ΩΡΑ: ΑΠΟ 09:30 π.µ. ΕΩΣ 10:00 π.µ. 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………….. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………. 

ΑΦΜ:……….. 

ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ|:………………. 

FAX:….. 

E-MAIL:……………… 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ 

 

4. Ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει: 

α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. 

β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της 

παρούσας διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

της παρ. 2. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας 

οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.  
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Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, 

σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015. 

5. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το 

Ν. 1497/1984 (Α` 188). 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) 

και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει επί 

ποινή αποκλεισµού: 

 

A) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016.   
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας: 

 α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης (των άρθρων 

73 και 74 του Ν.4412/2016),  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 

παρούσας διακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, 

προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο 

από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

(Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα Β, το οποίο αποτελεί 

ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 

νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής προσφορών ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων ή για συγκεκριµένη σύναψη σύµβασης. 

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς βάσει του τυποποιηµένου 

εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 

(Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

Β) Εγγύηση συµµετοχής 
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 17 της 

παρούσας διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της 
εκτιµώµενης αξίας της Οµάδας ή των Οµάδων Εργασιών για την (τις) οποία (ες) κατατέθηκε προσφορά, 
εκτός Φ.Π.Α.. 

 
Για το σύνολο της υπηρεσίας το ποσό ανέρχεται σε πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο 

λεπτά (599,92€). 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Περιεχόµενο φακέλου Τεχνικής προσφοράς 

Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» θα προσκοµίσουν όλα τα 

δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β καθώς και:  

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται:  

α) Ο χρόνος εγγύησης αναφέροντας λεπτοµερώς τις καλύψεις της προσφερόµενης εγγύησης σύµφωνα 

µε το άρθρο 17 της παρούσας.  

β) Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της µελέτης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα αναφέρει προκειµένου να 

αξιολογηθούν. 

γ) Ότι αναλαµβάνει να εκτελέσει την παρούσα υπηρεσία για χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε το άρθρο 

23 της παρούσας. 

δ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 18 της παρούσας και η δέσµευση της 

παράτασης αυτού εφόσον απαιτηθεί. 

ε) Ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες συντήρησης που θα αναλάβει 
να εκτελεί. 
στ) Ότι τα προσφερόµενα ανταλλακτικά και ελαιολιπαντικά θα πληρούν τις αναγραφόµενες 

προδιαγραφές και θα φέρουν σήµανση CE. 
ζ) Ότι θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από τον ∆ήµο, 

όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση στον ανάδοχο. 

 

- Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016.  
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Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 

οικονοµικά στοιχεία.  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πέραν της ένδειξης ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ πρέπει να φέρει 

και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Περιεχόµενο φακέλου Οικονοµικής προσφοράς 

Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά 

στοιχεία της προσφοράς.  

Συµπληρωµένο, µε υπογραφή και σφραγίδα, το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, το περιεχόµενο 

του οποίου είναι απόλυτα δεσµευτικό.  

Η οικονοµική προσφορά θα αναλύεται στην τιµή µονάδος για το προσφερόµενο είδος προ του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Περαιτέρω 

ανάλυση οικονοµικής προσφοράς του προσφέροντος δεν είναι υποχρεωτική. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πέραν της ένδειξης ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨, πρέπει 

να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 

Η τιµή της προσφερόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύµβασης. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για εκτέλεση των εργασιών 

στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 

αυτόµατα από το σύστηµα.  

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 

αναπροσαρµόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ αριθµητικά και ολογράφως. 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 6 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και 

µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 

πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 

επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 

µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές και σε καταφατική περίπτωση 

µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 
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υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 6. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, 

παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς,  σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, 

ανά φύλλο.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα µέλη του οργάνου.  

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 

φυλάσσονται, προκειµένου να αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των 

τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους 

συµµετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, 

µαζί µε τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Ως απαράδεκτες 

απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την 

κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

δ) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία 

των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

Τα αποτελέσµατα των παραπάνω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά», «Οικονοµική Προσφορά») επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, στους προσφέροντες µαζί µε 
αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 

 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή (συγκεκριµένα η υπηρεσία που 

χειρίζεται το φάκελο του διαγωνισµού) ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών του άρθρου 80 

του Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 & 74, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 πάντα του ίδιου νόµου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα οριζόµενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσης και θα παραδοθεί εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο 

αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:  

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

1) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, (για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 

του άρθρου 9 της παρούσας) έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής ειδοποίησης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 

εν λόγω οικονοµικός φορέας.  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας προσφέροντα. 

Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του.  

3) Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι 

κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς (για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της 

παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας).  

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά σε όλους τους 

απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του προσωρινού µειοδότη που είναι 

ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους 

στο Ε.Φ.Κ.Α.-Ι.Κ.Α.. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο είναι 

ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα 

από θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσωρινού 

αναδόχου, στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε 

απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης και ανάλογα µε την 

χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης θα πρέπει να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

2 και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ή επαγγελµατικής 

ένωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του προσωρινού αναδόχου σε αυτό και το 

αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκεί (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα 

(της περίπτωσης β΄ πιο κάτω) ή το ειδικό επάγγελµά του, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το 

οποίο είναι εγγεγραµµένοι, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.  

5) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
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ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) 

δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους 

εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 

της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων µε εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet. 

6) Για την περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσης (περίπτωση γ' της παραγράφου 

2 του άρθρου 73), πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση 

του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού (παρ. 46, άρθρο 43 του Ν.4605/2019). 

7) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της παρούσας, υποβάλλεται 

επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 

οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού 

 

β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Τα απαιτούµενα κατά τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε. 

και τα µέλη του ∆Σ και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.  

 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σηµειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν 

τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου.  

(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην 

Ένωση.  

 

Γενικά: 
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.  

Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς φορείς, οι 

οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 

4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 

Με εξαίρεση τις ειδικότερες προθεσµίες που αναφέρονται στα κατά περίπτωση ανωτέρω 

δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό, 

του προσωρινού αναδόχου πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού.  

 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 

προθεσµίες που αναφέρονται στην ειδική πρόσκληση-ειδοποίηση, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα 

στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται κατά περίπτωση οι 

διατάξεις των παρ. 2,3,4 & 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 εκτός των αναφερόµενων περί 

εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.  

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσµίας της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το 

οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες 

αρχές. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τη παρούσα διακήρυξη,  

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των 

ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ανάθεσης µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών 
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κατά τα οριζόµενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Το αποτέλεσµα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

• παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και σε 

περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 

• κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Πρόσκληση υπογραφής συµφωνητικού 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η Αναθέτουσα Αρχή 

καλεί τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Εγγυήσεις 

Εγγύηση Συµµετοχής 

Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιµώµενης αξίας της Οµάδας ή των Οµάδων 
Εργασιών για την (τις) οποία (ες) κατατέθηκε προσφορά, εκτός Φ.Π.Α.. 

 
Για το σύνολο της υπηρεσίας το ποσό ανέρχεται σε 599,92 ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δηλαδή τον ∆ΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  



15 

 

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 

ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθµός, έτος, τίτλος) και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται. 

 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 16.3 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας του 
προσφερόµενου είδους, χωρίς τον Φ.Π.Α., όπως ορίζεται από το άρθρο 72 παρ.1β) του Ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα απαιτηθεί ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της σύµβασης.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης της καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό 

χρόνο παράδοσης, για διάστηµα δύο (2) µηνών. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία 

πρέπει να περιλαµβάνουν κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθµό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 

ένωσης), 



16 

 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται. 

ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- 

µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη- µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από  τα 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

παρακαταθήκη σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδιο ή µερίσµατα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά την λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ΄επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης της καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό 

χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας κατά δύο (2) µήνες. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

      
Εγγύηση εργασιών  

Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των εργασιών 
συντήρησης µετά των ανταλλακτικών καθώς και η προµήθεια αυτών, θα καθορισθεί µε την προσφορά 

των διαγωνιζοµένων, ο οποίος ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε έξι (6) µήνες. 
     Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα οφειλόµενη 
σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε 

φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται µε την άµεση 
αλλαγή του προβληµατικού ανταλλακτικού το συντοµότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. 

     Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι νόµιµες κυρώσεις. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστηµα τριών (3) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 

συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
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σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς 

που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσιών αποδέχεται µε την υπογραφή 

της σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 

σύµβασης αυτής. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα ή από την συντέλεση παράλειψης. Η κοινοποίηση γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 

µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής. 
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του 

χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Σικυωνίων, η οποία αποφασίζει, εντός 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία µπορεί να γίνει και µε 

ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 παρ. 11 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Με την 

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 

σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Επί των υποβληθέντων ενστάσεων γνωµοδοτεί σχετικά η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων του διαγωνισµού, η οποία υποβάλλει τις προτάσεις της στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 

(Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου). 

Επισηµαίνεται προς τους οικονοµικούς φορείς ότι µε το Ν.4412/2016 δεν προβλέπονται ενστάσεις 

κατά των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού παρά µόνο ως άνω κατά των 

αποφάσεων των αποφαινόµενων οργάνων. 

Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1  του παρόντος άρθρου και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 

πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά 

τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθηµάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν 

προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εκτέλεση της σύµβασης 

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις του περιβαλλοντικού, 
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 

Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. 

 

Ποιότητα υλικών - ∆ειγµατοληψία 

Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει τα δείγµατα των προσφεροµένων ειδών να στέλνει αυτά κατά 

την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, µε 

δαπάνη του αναδόχου. 

 

Τρόπος πληρωµής- Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασµούς και εισφορές 

υπέρ τρίτων κατά τις κείµενες διατάξεις τυχόν ισχύουσες την ηµέρα ∆ιαγωνισµού. 

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος. 

Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06% επί της συµβατικής αξίας, 

εκτός Φ.Π.Α. υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και µε κράτηση ύψους 

0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος 

χαρτοσήµου 3% ( πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ΄αυτού), και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε τυχόν συµπληρωµατικής σύµβασης. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Σικυωνίων. 

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά, κάθε φορά που γίνεται η συντήρηση ενός οχήµατος ή 

µηχανήµατος και για το 100% της αξίας του κάθε τιµολογίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 200 του Ν. 

4412/2016, µετά την οριστική παραλαβή του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του 

συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 129 του Ν. 4412/2016 της υπηρεσίας από την αρµόδια 

Επιτροπή. Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας, θα καταβληθεί µε χρηµατικό 

ένταλµα σε βάρος της οικείας πίστωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού, εφόσον έχει τακτοποιήσει 

προηγουµένως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία 

σύµβαση και έχει ολοκληρωθεί καλώς η εργασία χωρίς αντιρρήσεις και εν γένει προβλήµατα. 

Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννοµα και σύµφωνα µε τη σύµβαση, τις υποχρεώσεις του, 

εκδίδει τιµολόγιο, για τα είδη που έχει παραλάβει η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για 

το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια ∆ηµοτική Υπηρεσία. 

 

∆ικαιολογητικά πληρωµής  

Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα 

εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του 

συµβατικού αντικειµένου  

β) Τιµολόγιο του αναδόχου 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/2016) 

 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση 

διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που 
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κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την 

περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση 

 

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις τις διατάξεις του άρθρου 203 

του Ν.4412/2016.  

Γενικά για την εκτέλεση της σύµβασης ισχύουν όσα ορίζονται κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα 

του Τµήµατος ΙΙ (∆ιατάξεις για την εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του 

Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β’, (άρθρα 206 έως & 215), του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Μονοµερής λύση της σύµβασης 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον συντρέξουν µία ή περισσότερες 

των περιπτώσεων α), β) ή και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Παρακολούθηση της σύµβασης παροχής υπηρεσίας  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης διενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή όπως έχει 

οριστεί µε την αριθ. 15/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

221 παρ 11δ του Ν. 4412/2016. Η ανωτέρω Επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για 

όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης 

των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση 

της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει µε τον τρόπο που ορίζεται στο Ν.∆. 2396/53 και την αριθ. 

3373/390/75 απόφαση του Υπ. Προεδρίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ∆ιάρκεια σύµβασης παροχής Υπηρεσίας   

Το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι 

31-12-2020. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας 

που διοικεί την σύµβαση, η συνολική διάρκεια του σύµβασης παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα 

από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν  την λήξη της διάρκειας της σύµβασης, σε 

αντικειµενικά δικαιολογηµένα περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Ποινικές Ρήτρες 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται 

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ( παρ. 1 του άρθρου 

218 του Ν. 4412/2016) 
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

Α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ ενδιάµεσων 

προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

Β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5 % χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

Γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε 

αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις άνω τµηµατικές 

προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και 

µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως (παρ. 2 άρθρο 218 Ν. 

4412/2016). 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συµψηφίζεται από/ µε την αµοιβή του αναδόχου (παρ. 3 

άρθρο 218 του Ν. 4412/2016). 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο (παρ. 4 άρθρο 218 του Ν. 4412/2016). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο:  Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 

 Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, 

όπως ορίζεται από την αριθ. 15/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σικυωνίων, σύµφωνα µε την 

παρ.  11δ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στη σύµβαση και µπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 

γνωµοδοτεί επί αυτών. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση 

του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, εγκρίνεται η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών 

µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα είναι ανάλογη των παρεκκλίσεων. Στη συνέχεια 

προβαίνει σε οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών και συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο 

Οριστικής Παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση επί αυτού, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/ και 

παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου 

οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή/ και των παραδοτέων µε άλλα τα οποία να συµφωνούν µε τους όρους της σύµβασης, µέσα 

σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της 

συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της 

διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος των υπηρεσιών θεωρείται εκπρόθεσµος και υπόκειται στις 

ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/ και τα παραδοτέα µέσα στην προθεσµία που 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόµενες κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 27ο: Γλώσσα ∆ιαδικασίας 

1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 

αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

3. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται και σε αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική. 

4. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την 

παρουσία διερµηνέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

(www.kiato.gov.gr). 

 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και θα 

δηµοσιευθεί στον τύπο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 18, Ν.4469/2017, ΦΕΚ 

62/03.05.2017 τεύχος Α'). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΜΕΡΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

[€] 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

[€] 

1 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ            

  Λαδιού τεµ 30 20,00 600,00   

  Αέρος τεµ 30 120,00 3.600,00   

  Καµπίνας τεµ 30 40,00 1.200,00   

  Πετρελαίου τεµ 30 22,00 660,00   

  Νεροπαγίδας τεµ 30 30,00 900,00   

  Τιµονιού τεµ 30 18,00 540,00   

  Ξηραντήρα τεµ 15 40,00 600,00   

  Υδραυλικού συστήµατος τεµ 15 40,00 600,00   

              

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία αλλαγής φίλτρων: Ε/Ω     4.000,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     8.700,00   

  ΣΥΝΟΛΟ (1):         12.700,00 

2 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 3CX           

  Λαδιού τεµ 10 18,00 180,00   
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  Αέρος εσωτερικό τεµ 5 48,00 240,00   

  Αέρος εξωτερικό τεµ 10 70,00 700,00   

  Πετρελαίου τεµ 12 42,00 504,00   

  Νεροπαγίδας τεµ 5 38,00 190,00   

  Υδραυλικού συστήµατος τεµ 2 62,00 124,00   

  Σασµάν τεµ 2 60,00 120,00   

              

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία αλλαγής φίλτρων: Ε/Ω     1.200,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     2.058,00   

  ΣΥΝΟΛΟ (2):         3.258,00 

3 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
KOMATSU GD 521A-1E           

  Λαδιού τεµ 4 30,00 120,00   

  Αέρος εσωτερικό τεµ 3 80,00 240,00   

  Αέρος εξωτερικό τεµ 4 120,00 480,00   

  Πετρελαίου τεµ 8 36,00 288,00   

  Υδραυλικού συστήµατος τεµ 2 60,00 120,00   

              

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία αλλαγής φίλτρων: Ε/Ω     800,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     1.248,00   

  ΣΥΝΟΛΟ (3):         2.048,00 

4 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
CATERPILLAR 444E           

  Λαδιού τεµ 3 20,00 60,00   

  Αέρος εσωτερικό τεµ 2 38,00 76,00   

  Αέρος εξωτερικό τεµ 4 48,00 192,00   

  Πετρελαίου τεµ 6 35,00 210,00   

  Υδραυλικού συστήµατος τεµ 1 60,00 60,00   

  Σασµάν τεµ 1 50,00 50,00   

              

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία αλλαγής φίλτρων: Ε/Ω     700,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     648,00   

  ΣΥΝΟΛΟ (4):         1.348,00 

5 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
HYUNDAI ROBEX 200W-7A           

  Λαδιού τεµ 3 35,00 105,00   

  Αέρος εσωτερικό τεµ 2 45,00 90,00   

  Αέρος εξωτερικό τεµ 3 75,00 225,00   

  Πετρελαίου τεµ 6 40,00 240,00   

  Νεροπαγίδας τεµ 3 60,00 180,00   

  Υδραυλικού συστήµατος τεµ 2 70,00 140,00   

  Σασµάν τεµ 2 60,00 120,00   

              

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία αλλαγής φίλτρων: Ε/Ω     600,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     1.100,00   

  ΣΥΝΟΛΟ (5):         1.700,00 
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6 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
CATERPILLAR M322D           

  Λαδιού τεµ 2 40,00 80,00   

  Αέρος εσωτερικό τεµ 2 45,00 90,00   

  Αέρος εξωτερικό τεµ 3 70,00 210,00   

  Πετρελαίου τεµ 5 55,00 275,00   

  Νεροπαγίδας τεµ 2 50,00 100,00   

  Υδραυλικού συστήµατος τεµ 1 70,00 70,00   

  Σασµάν τεµ 1 60,97 60,97   

              

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία αλλαγής φίλτρων: Ε/Ω     500,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     885,97   

  ΣΥΝΟΛΟ (6):         1.385,97 

7 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΜΒΙΕΝΤΕ           

  Λαδιού τεµ 4 25,00 100,00   

  Αέρος εσωτερικό τεµ 2 40,00 80,00   

  Αέρος εξωτερικό τεµ 4 70,00 280,00   

  Πετρελαίου τεµ 8 20,00 160,00   

  Υδραυλικού συστήµατος τεµ 2 70,00 140,00   

              

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία αλλαγής φίλτρων: Ε/Ω     700,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     760,00   

  ΣΥΝΟΛΟ (7):         1.460,00 

8 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 
RAVO           

  Σετ ανταλλακτικών τακτικής συντήρησης τεµ 3 750,00 2.250,00   

              

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία τακτικής συντήρησης: Ε/Ω     3.800,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     2.250,00   

  ΣΥΝΟΛΟ (8):         6.050,00 

9 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ           

  Λαδιού τεµ 23 10,00 230,00   

  Αέρος τεµ 23 18,00 414,00   

  Καµπίνας τεµ 23 20,00 460,00   

  Πετρελαίου τεµ 14 14,00 196,00   

  Βενζίνης τεµ 10 12,00 120,00   

              

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία αλλαγής φίλτρων: Ε/Ω     1.200,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     1.420,00 2.620,00 

  ΣΥΝΟΛΟ (9):           

10 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΠΟΥΖΙ           

  Μπουζί (Σετ) τεµ 10 10,00 100,00   

              

  Ανάλυση κόστους:           
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  α. Εργασία: Ε/Ω     100,00   

  β. Ανταλλακτικά: κ.α.     100,00   

  ΣΥΝΟΛΟ (10):         200,00 

11 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & Μ.Ε.           

  Ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 315-80-22,5 τεµ 6 470,00 2.820,00   

  Ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 175-70-13 τεµ 4 55,00 220,00   

  Ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 205-80-16 τεµ 12 120,00 1.440,00   

  Ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 205-80-15 τεµ 4 120,00 480,00   

  Ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 225-75-16 τεµ 4 110,00 440,00   

  Ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 185-60-14 τεµ 4 55,00 220,00   

  Ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 185-80-14 τεµ 4 60,00 240,00   

  Ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 215-65X16 τεµ 4 120,00 480,00   

  Ελαστικά επίσωτρα διαστάσεων 195-70-14 τεµ 4 55,00 220,00   

  
Ελαστικά χωµατουργικού τύπου διαστάσεων 

10.00-20 τεµ 4 350,00 1.400,00   

  
Ελαστικά χωµατουργικού τύπου διαστάσεων 

14.00-24 τεµ 2 530,00 1.060,00   

  
Ελαστικά χωµατουργικού τύπου διαστάσεων 

14.5-20 τεµ 2 500,00 1.000,00   

  Ανάλυση κόστους:           

  α. Εργασία: Ε/Ω     600,00   

  β. Ελαστικά: κ.α.     10.020,00   

  ΣΥΝΟΛΟ (11):         10.620,00 

12 
ΠΛΥΣΙΜΟ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ Μ.Ε.           

  
Γενικό πλύσιµο - γρασάρισµα φορτηγών 

πλαισίων, λεωφορείων & Μ.Ε.:   
τεµ 110 60,00 6.600,00 

  

 ΣΥΝΟΛΟ (12):         6.600,00 

13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
          

  

Λάδι κινητήρα 15W-40 API CI-4/SL, ACEA 

A3/B3, A3/B4, E7, MB 228.3/229.1, CAT ECF-

1-a 

lt 1085 6,50 7.052,50 

  

 

Λάδι υδραυλικού ISO 68 DIN-51524 part 2, 

HLP, DENISON HF-2, HF-0, CINCINNATI M 
P-68-69-70, VICKERS M-2950-S 

lt 200 4,00 800,00 

  

 

Λάδι υδραυλικού ISO 46 DIN-51524 part 2, 

HLP, DENISON HF-2, HF-0, CINCINNATI M 

P-68-69-70, VICKERS M-2950-S 

lt 200 4,00 800,00 

  

 Βαλβολίνη διαφορικών 80W-90 API GL-5 lt 50 5,00 250,00   

 
Βαλβολίνη σασµάν 75W-90 API GL-4, GL-5, 

MT-1 
lt 50 10,00 500,00 

  

 Ανάλυση κόστους:           

 α. Εργασία: Ε/Ω     600,00   

 β. Ελαιολιπαντικά: κ.α.     9.402,50   

 ΣΥΝΟΛΟ (13):         10.002,50 

     ΣΥΝΟΛΟ 59.992,47 

     Φ.Π.Α. 24% 14.398,19 

     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 74.390,66 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Τεχνική Περιγραφή – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

     Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες τακτικής συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 

του ∆ήµου, για το έτος 2020. Ο ∆ήµος για τις ανωτέρω εργασίες απευθύνεται σε εξωτερικά ιδιωτικά 
συνεργεία λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει συσταθεί δηµοτικό συνεργείο και στο Νοµό Κορινθίας δεν 
υπάρχει κρατικό συνεργείο. Η τακτική συντήρηση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου 

θα γίνεται κάθε φορά µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 2396/53 και την αριθ. 3373/390/75 απόφαση του Υπ. 
Προεδρίας. 

Το συνολικό ποσό για τις εργασίες τακτικής συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων 
του ∆ήµου, µαζί µε την προµήθεια των απαραίτητων κάθε φορά ανταλλακτικών, για το έτος 2020, 
προϋπολογίζεται σε 74.390,66€ και θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισµού του σκέλους εξόδων 

έτους 2020 του ∆ήµου ως εξής: 
 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1 02.10.6263.002 
Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

3.000,00 

2 02.20.6263.002 
Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 

µηχανηµάτων 
36.000,00 

3 02.30.6263.002 
Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 

µηχανηµάτων 
32.390,66 

4 02.70.6263.002 
Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και 

µηχανηµάτων 
3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 74.390,66 

 

Επισηµαίνουµε ότι το κύριο αντικείµενο είναι η εργασία της τακτικής συντήρησης των οχηµάτων 
και των µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου και όχι µόνο η προµήθεια των ανταλλακτικών και των 
λιπαντικών. 

 
 

Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών 
 

Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν συµπληρωµένο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς µε χρέωση 

της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους για τις εργασίες που περιγράφονται και για τα ανταλλακτικά τα 
οποία θα χρησιµοποιηθούν. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις 13 βασικές οµάδες 
εργασιών. 

 

Στην προσφορά θα αναφέρεται η επωνυµία και η χώρα κατασκευής των προτεινόµενων 
ανταλλακτικών, εάν είναι το γνήσιο της αντιπροσωπείας καθώς και το κόστος της ώρας εργασίας στο 

συνεργείο του. 
Επίσης η προσφορά θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου µε την οποία θα 

βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες συντήρησης που θα 
αναλάβει να εκτελεί. 
     Στις προσφορές αυτές θα επισυνάπτεται κατάλογος - prospectus του κατασκευαστή του 

ανταλλακτικού ή του επίσηµου αντιπρόσωπου του στη χώρα. 
     Τα κατατιθέµενα Prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική για τα προσφερόµενα είδη, 

πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 
      

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE 
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Όσον αφορά στα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν 
κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. 

     Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα από 
τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
     Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήµανσης CE για ανταλλακτικά αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασής 

τους άµεσα από τον ανάδοχο. 
     Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριµένο προϊόν ή σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να 

αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. 
     Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το µοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για 
το οποίο έχει εκδοθεί. 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά 
τους, θα δηλώνουν ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά θα φέρουν την προαναφερόµενη σήµανση. 

      

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 
Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη συστήµατος διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO για 

τον µειοδότη. 
     Τα πιστοποιητικά ISO εκδίδονται από πιστοποιηµένους οργανισµούς πιστοποίησης και συνήθως 

έχουν διάρκεια τριών έως πέντε ετών. 
     Πιστοποιητικά ISO που δεν είναι σε ισχύ δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 
     Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόµενων τιµών, είτε 

αρχικά, είτε διαδοχικά εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης. 
     Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά 

τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα 
ορίζεται από την υπηρεσία, όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς 

προηγούµενη ενηµέρωση στον µειοδότη. 
      Θα συντάσσεται εφόσον το θεωρεί σκόπιµο η υπηρεσία σε κάθε περίπτωση συντήρησης, Τεχνική 
Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον µειοδότη και την Επίβλεψη στην οποία θα περιγράφονται 

αναλυτικά : 
 

• Οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. 

• Τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν λεπτοµερώς. 

• Την περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό το οποίο λόγω τύπου ή λόγω έλλειψης στην αγορά, ο 

ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανεύρεσης & προµήθειάς του για 
λογαριασµό του ∆ήµου, µετά από συνεννόηση. 

• Για τα οχήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος µας και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα µας, 

ούτε υπάρχουν ανταλλακτικά, ο µειοδότης µπορεί να προτείνει ανταλλακτικά άλλων εταιρειών µε 

τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.   
 

Η γραπτή επικοινωνία µεταξύ ∆ήµου και µειοδότη, εάν δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, θα 
διακινείται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) και θα είναι δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη. 
     Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν τους χώρους στάθµευσης του ∆ήµου 

(Κιάτο, Στυµφαλία, Φενεός Κορινθίας) και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα, 

τα µηχανήµατα έργου και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας.  
     Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στα 

αµαξοστάσια του ∆ήµου. 
     Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο από το ∆ήµο για 

το σύνολο των εργασιών συντήρησης και των ανταλλακτικών κατά το έτος 2020. 
     Τα ποσά που αναφέρονται στον προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το ∆ήµο όσον αφορά στη διάθεσή 
τους ανά τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών.  

     Η διάθεση και κατανοµή των προαναφερόµενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών 
της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το έτος 2020 και µόνο, µέχρι εξάντλησής τους. 

      
     Στην διάρκεια όπου το ∆ηµοτικό όχηµα ή µηχάνηµα βρίσκεται στον χώρο του αναδόχου, αυτός είναι 
κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 
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προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµά για αποζηµίωση 
µερική ή ολική για το ζηµιωθέν όχηµα ή µηχάνηµα. 

 
     Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται 
από τον ανάδοχο εντός του έτους 2020, ο ∆ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

 

Οχήµατα – Μηχανήµατα Έργου 
 
     Τα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου τα οποία θα χρειαστούν συντήρηση εντός του έτους 2020, 
αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 01/2020 µελέτη του Τµήµατος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισµού της 

∆/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. 
    Όσον αφορά στους αριθµούς πλαισίου και κινητήρα αυτοί δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισµό 

των µοντέλων. 
 

Εργασίες 
Οι εργασίες συντήρησης που πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2020 και απαιτούν ανταλλακτικά 

για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα 

προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν, αφορούν σε: 
 

• Αντικατάσταση ελαιολιπαντικών κινητήρων, διαφορικών και σασµάν. 

• Αντικατάσταση φίλτρων κινητήρων, υδραυλικών συστηµάτων και σασµάν. 

• Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Αντικατάσταση µπουζί. 

• Αντικατάσταση ελαστικών. 

• Πλύσιµο-γρασάρισµα. 

 

Στον Προϋπολογισµό δίδονται οµαδοποιηµένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος 
συντήρησης και οι οποίες είναι ενδεικτικές. 

     Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µετά από αυτοψία να ενηµερωθούν για την ποικιλία των οχηµάτων και 
των µηχανηµάτων έργων.      

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜ∆ΗΣ : 6276 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2/ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ 20 

200 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Τσιοκάρας Ιωάννης 
- Τηλέφωνο: 27423 60158, 2742360152,  Fax: 2742021103 
- Ηλ. ταχυδροµείο: dskinisis@gmail.com 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kiato.gov.gr 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 

Τακτική συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Σικυωνίων για το έτος 
2020 (CPV:50110000-9) 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:  

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων :  

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 01 /2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία:  

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

 

Ταχυδροµική διεύθυνση:  

Αρµόδιος ή αρµόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή 

ή µεσαία επιχείρησηii; 
 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 

πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 

απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 

ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
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Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε 

οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

γ)  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από 

[] Ναι [] Όχι 
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κοινού µε άλλουςv; 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 

οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α)  

 

 

 

β)  

 

 

γ) 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδροµική διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδροµείο:  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία: 

σηµείο-(-α):  

λόγος(-οι): 

 

β)  

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

και σχετικό(-ά) σηµείο(-α)  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xviii 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxx:  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α) 

 

β) 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

- 

 

- 

 

 

γ.2) 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

 

 

α) 

 

β) 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

- 

 

- 

 

 

γ.2) 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

 

 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiii 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη 

της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των 

µέτρων σχετικά µε τη  συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες:  
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες 

µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii, λόγω 

της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για 
τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη 

δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 

                                                 
i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών 

και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
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iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

ατόµων. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

vi  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 

vii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 
Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της 

Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-

πλαίσιο. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και 
άλλες διατάξεις”. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και 
άλλες διατάξεις.". 
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο 
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µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός 

φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 

να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις 

κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό 

ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxx Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 

από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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