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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΑΝΔΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΣΤ. ΝΙΚ. ΟΚΑ 45 

Ρόλθ ΜΑΝΔΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 19600 

Τθλζφωνο 213 2014 977 

Φαξ 210 5555880 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  sikovari@mandras-eidyllias.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Συκοβάρθ Ολυμπία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mandras-eidyllias.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΔΘΜΟΣ), αποτελεί μθ κεντρικι 
ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτον Υποτομζα Οργανιςμϊν 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ Α ϋβακμοφ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Γενικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.mandras-eidyllias.gr 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ Στρατθγοφ Νικολάου όκα 45, ΤΚ 19600, 
Μάνδρα Αττικισ  

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ : 

ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο : Συκοβάρθ Ολυμπία, τθλ. 213 2014 977,e mail: 
sikovari@mandras-eidyllias.gr, διεφκυνςθ Στρατθγοφ Νικολάου όκα 45, ΤΚ 19600, Μάνδρα Αττικισ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μάνδρασ-Ειδυλλίασ. 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τισ ςχετικζσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ των ΚΑ 30.6253, 
20.6252.0001, 20.6253.0001, 30.6252.0001 του Διμου Μάνδρασ-Ειδυλλίασ του οικονομικοφ ζτουσ 2019. 

 

mailto:sikovari@mandras-eidyllias.gr
http://www.mandras-eidyllias.gr/
http://www.mandras-eidyllias.gr/
mailto:sikovari@mandras-eidyllias.gr
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υποχρεωτικι αςφαλιςτικι κάλυψθ των οχθμάτων και των μθχανθμάτων 
του Διμου ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ 
ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου Δθμοςίων ςυμβάςεων CPV: 66514110-0 με περιγραφι 
Υπθρεςίεσ αςφάλιςθσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αποτελείται από μία ομάδα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για όλα οχιματα και για όλεσ τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αςφαλίςτρων ανά 
όχθμα όπωσ ακριβϊσ ορίηει θ αρ. Δ53/2019 Μελζτθ ςτον πίνακα με τίτλο «ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΤ’ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΑ ΧΘΣΘ ΟΧΘΜΑΤΟΣ».  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 41.450,00€ ςφμφωνα με τον πίνακα του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Μελζτθσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ, με δυνατότθτα παράταςθσ αυτισ χωρίσ ςε 
καμία περίπτωςθ να υπάρχει υπζρβαςθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ, το οποίο κα ζχει οριςκεί κατόπιν 
και τθσ προςφοράσ του αναδόχου. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν υπ’ αρικμ. 
Δ53/2019 Μελζτθ του Διμου Μάνδρασ – Ειδυλλίασ, τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Για ότι δεν αναφζρεται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν οι απαιτιςεισ τθσ αρ. Δ53/2019 Μελζτθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ  προςφοράσ 
βάςει τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ. Αϋ 147/8.8.2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 
υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Τεφχοσ Αϋ). 
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52 τεφχοσ Αϋ). 
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Αϋ114/8.6.2006) «Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα». 
5. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Αϋ 87/7.6.2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
6. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 

Διατάξεισ» 
7. Τισ διατάξεισ του Ν 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια 
και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. Το Ρ.Δ. 80/2016. 
9. Τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

10. Τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

11. Το ΡΔ 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν προςφυγϊν». 

12. Τισ διατάξεισ του άρκρου 72 παρ. ε του ν. 3852/2010 «Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 
13. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
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δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

14. Τθν ορκι επανάλθψθ τθσ υπ’αρικμ. Δ53/2019 Μελζτθ του Διμου Μάνδρασ-Ειδυλλίασ. 
15. Τισ αρικμθμζνεσ από 464 ζωσ και 467 Αποφάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Διμου Μάνδρασ 

Ειδυλλίασ που εκδόκθκαν ςτισ 10-09-2019. 
16. Τθν αρ. 89/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ μελζτθσ και κατάρτιςθσ των 

όρων διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ «Ραροχι υπθρεςιϊν: Αςφάλιςτρα  οχθμάτων  Διμου». 
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Δευτζρα 07/10/2019 και ϊρα 9.30πμ. 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο 
πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα οι οποίεσ κα πρωτοκολλθκοφν. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ περίλθψθ τθσ διακθρφξεωσ δθμοςιεφεται ςε δφο θμεριςιεσ και μία εβδομαδιαία εφθμερίδα, τοπικζσ ι 
τθσ ζδρασ του νομοφ.  

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνουν, ςε κάκε περίπτωςθ, τον ανάδοχο 
και ειςπράττονται κατά τθν πλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ και πλθρϊνονται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι 
το αργότερο πριν τθν 1θ πλθρωμι. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μάνδρασ-Ειδυλλίασ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL) :   www.mandras-eidyllias.gr.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1)Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ, 

2)το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

3)Θ με αρικμ. Δ53/2019 Μελζτθ του Διμου Μάνδρασ-Ειδυλλίασ 

4)Θ προςφορά του αναδόχου 

5)Θ ςφμβαςθ 

6) οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 
τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτθν ανωτζρω θλεκτρονικι διευκφνςθ www.mandras-eidyllias.gr 
(βλ. παρ. 1.6.). 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Τυχόν ενςτάςεισ ι  προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

http://www.mandras-eidyllias.gr/
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 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σχετικά υποδείγματα βρίςκονται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ραρ’όλα αυτά 
απαιτείται να περιβλθκοφν από ςυγκεκριμζνθ νομικι  μορφι πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο. 
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2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1.   Κάκε προςφορά ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό για ποςό 
που κα καλφπτει το 2% του προχπολογιςμοφ τθσ Μελζτθσ ιτοι 829,00 Ευρϊ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι  06/10/2020, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8 , δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
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τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
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ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.5. Δεν αποκλείεται προςφζροντασ οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ . 

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
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2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο υπθρεςίασ. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
 
Ειδικά για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ απαιτείται να διακζτουν και άδεια 
λειτουργίασ από τθ Δ/νςθ Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, βάςει του ν. 
3867/2010 (ΦΕΚ 128 Αϋ) και του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 135 Αϋ). 
 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

ΔΕΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα  διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν να ζχουν ςυνάψει κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ διετίασ 
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, των οποίων το ςφνολο των αςφαλίςτρων κα πρζπει να είναι ποςοφ 
τουλάχιςτον ίςο με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ και να αφοροφν ςε αςφαλιςτικζσ καλφψεισ 
ςχετικζσ με τον κλάδο των αυτοκινιτων. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

ΔΕΝ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα ςχετικά κριτιρια με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 
2.2.4  και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα  

Ραράρτθμα το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
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Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη των 
μητρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό 
ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο και βεβαίωςθ λειτουργίασ τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ 
βάςει του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Αϋ) και του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ 135 Αϋ). 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 δεν 
προβλζπεται ειδικι απαίτθςθ. 

 Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν:  

Εάν ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, αντίγραφα ςυμβάςεων και βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν 
αρμόδια αρχι. 
Εάν ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε αντίγραφα από επίςθμα παραςτατικά, είτε βεβαίωςθ του 
αποδζκτθ τθσ υπθρεςίασ. 
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7. δεν προβλζπεται ειδικι απαίτθςθ.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ. 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ κακϊσ και 
τισ απαιτιςεισ τθσ αρ.Δ53/2019 Μελζτθσ για το ςφνολο των οχθμάτων και για όλεσ τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ αςφαλίςτρων ανά όχθμα. Ακολουκεί ο ςχετικόσ πίνακασ από τθ Μελζτθ:  

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  MINIMUM ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ (EΛΑΧΙΣΤΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘ)  

1 
Επιβατικά - 
θμιφορτθγά  

 

ΚΘΘ 5570 

ΚΘΘ 5571 

KHH5573 

KHH5574 

ΚΘΘ 5581 

ΚΘΘ 5582 

ΚΘΘ 5579 

ΚΘΘ 5580 

KHH 5643 

ΚΘΟ5450 

ΚΘΟ 5464 

ΥΡΟ 
ΕΚΔΟΣΘ(αςκενοφορο) 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ  ΤΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ  
1.000.000,00  € 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΤΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ  ΗΘΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΘΜΑ 
1.000.000,00  € 

 ΚΑΛΥΨΘ  ΑΡΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  30.000,00 € 

 ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΑΤΥΧΘΜΑ  ΟΔΘΓΟΥ  10.000,00 € 

 ΘΑΥΣΘ ΚΥΣΤΑΛΛΩΝ 800€. 

 ΡΥΟΣ 

 ΜΕΙΚΘ-ΟΛΙΚΘ ΚΛΟΡΘ 

 ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 ΦΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ 

2 Επιβατικά - φορτθγά  

ΚΘΙ 8242 

ΚΘΙ 8208 

ΚΘΙ 5283 

ΚΘΙ5272 

ΚΘΥ8433 

ΚΘΟ5460 

ΚΘΟ 5449 

ΚΘΘ 7784 

ΚΘΘ 7783 

ΚΘΟ5434 

KHO5433 

ΚΘΟ5359 

ΚΘΙ 8232  

ΚΘΘ3270 

ΚΘΘ6162 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ  ΤΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ  
1.000.000,00  € 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΤΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ  ΗΘΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΘΜΑ 
1.000.000,00  € 

 ΚΑΛΥΨΘ  ΑΡΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  30.000,00 € 

 ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΑΤΥΧΘΜΑ  ΟΔΘΓΟΥ  10.000,00 € 

 ΘΑΥΣΘ ΚΥΣΤΑΛΛΩΝ 800€. 

 ΦΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ 
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ΚΘΘ3230 

ΚΘΙ8216 

ΚΘΟ5406 

ΚΘΟ5420 

ΚΘΙ 8246 

ΚΘΘ 7727 

ΚΘΘ3273 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2019(βυτιοφορο) 

ΚΘΘ3285 

ΚΘΙ8236 

ΚΘΙ8234 

ΚΘΘ 7534 

ΚΘΘ 5592 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2019(φορτθγο) 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2019(φορτθγο) 

ΚΘΟ5461 

ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(καλακοφορ
ο Α.ΡΛΑΙΣΙΟΥ: 
VWASHTF2492104350)  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2019(καλακοφορο) 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2019(καλακοφορο) 

3 Λεωφορεία 

ΚΘΙ8211 

ΚΘΘ 5594 

 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ  ΤΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ  
1.000.000,00  € 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΤΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ  ΗΘΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΘΜΑ 
1.000.000,00  € 

 ΚΑΛΥΨΘ  ΑΡΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  30.000,00 € 

 ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΑΤΥΧΘΜΑ  ΟΔΘΓΟΥ  10.000,00 € 

 ΘΑΥΣΘ ΚΥΣΤΑΛΛΩΝ 800€. 

 ΦΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ 

4 Μθχανιματα ζργου. 

 

ΜΕ109202 

ΜΕ86601 

ΜΕ75122 

ΜΕ94092 

ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(εκχιονιςτικ
ο  

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ  ΤΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ  
1.000.000,00  € 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΤΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ  ΗΘΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΘΜΑ 
1.000.000,00  € 

 ΚΑΛΥΨΘ  ΑΡΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  30.000,00 € 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ  ΕΓΑΛΕΙΟΥ  ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ  150.000,00  € 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΕΓΑΛΕΙΟΥ ΥΛΙΚΕΣ  ΗΘΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΘΜΑ 
50.000,00  € 

 ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΑΤΥΧΘΜΑ  ΟΔΘΓΟΥ  10.000,00 € 

 ΘΑΥΣΘ ΚΥΣΤΑΛΛΩΝ 800€. 
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ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(εκχιονιςτικ
ο  

ΜΕ81455 

ΑΝΕΥ  ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(JCB)  

ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(Ερπυςτριοφ
ορο)  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2019(JCB) 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2019(JCB) 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2019(Bobcat) 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΟΥ 2019(Bobcat) 

 ΦΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ 

5 Δίκυκλα 

 

ΗΤΟ209 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ  ΤΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ  
1.000.000,00  € 

 ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΤΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ  ΗΘΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΘΜΑ 
1.000.000,00  € 

 ΚΑΛΥΨΘ  ΑΡΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  30.000,00 € 

 ΦΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΘΜΑΤΟΣ 

 ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘΣ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΡΑΑΡΑΝΩ ΟΧΘΜΑΤΑ 

Για ζνα (1) θμερολογιακό  ζτοσ  για  το  κάκε  όχθμα  ξεχωριςτά με  
ζναρξθ  είτε από  τθν  θμερομθνία   υπογραφισ τθσ ςχετικισ  
ςυμβάςεωσ, είτε από τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ προθγουμζνθσ 

αςφαλίςεωσ  (κα το επιλζξει  θ Υπθρεςία). 

 

 

Ο ανωτζρω πίνακασ αφορά ςτισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ που πρζπει να 
προςφζρει ο οικονομικόσ φορζασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, 

 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Στρατθγοφ Νικολάου όκα 45, ΤΚ 19600 
Μάνδρα 

 είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Διμοσ Μάνδρασ Ειδυλλίασ 
Στρατθγοφ Νικολάου όκα 45, ΤΚ 19600 Μάνδρα 

 είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Διμοσ Μάνδρασ Ειδυλλίασ 
Στρατθγοφ Νικολάου όκα 45, ΤΚ 19600 Μάνδρα 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 
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τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά  

του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ  

για τισ Υπθρεςίεσ: «Αςφάλιςτρα Οχθμάτων Διμου »  

με ανακζτουςα αρχι ΔΘΜΟΣ ΜΑΝΔΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 07/10/2019 ϊρα 9.30πμ 

 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ 
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ 
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά», 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία  
υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε 
ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.  
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα : 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου), 

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.  

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ 
ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 
επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται 
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα), 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τον πίνακα του άρκρου 2 με τίτλο «ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΑΣΙΩΝ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ» τθσ αρ.53/2019 Μελζτθσ ο οποίοσ μνθμονεφεται και ςτθν παρ. 2.4.1 τθσ 
διακιρυξθσ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν διατυπϊνονται αναλυτικά οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ για 
κάκε κατθγορία οχιματοσ ςφμφωνα με το ΕΝΤΥΡΟ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
(ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ & ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ) που βρίςκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςτο 
οποίο κα πρζπει να αναφερκοφν: 

- ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  MINIMUM ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ (δθλ. EΛΑΧΙΣΤΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ ΑΣΦΑΛΙΣΘ), 

- Τυχόν προαιρετικζσ  καλφψεισ που επικυμεί να προςφζρει ο οικονομικόσ φορζασ, ενδεικτικά 
αναφζρονται: α) πυρόσ, β)ολικι – μερικι κλοπι, γ)φυςικά  φαινόμενα κλπ. 

Στο ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ κα αναφερκοφν επίςθσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ελάχιςτων 
απαιτοφμενων αςφαλιςτικϊν καλφψεων κακϊσ και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των προαιρετικϊν καλφψεων 
που προςφζρει ο οικονομικόσ φορζασ για όλεσ τισ κατθγορίεσ των οχθμάτων.  
 

Σε  περίπτωςθ που θ τεχνικι προςφορά δεν προςφζρει κάποιο από τα minimum (ελάχιςτα) απαιτοφμενα, 
όπωσ ηθτοφνται από τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, κα απορρίπτονται.  

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΟΧΘΜΑΤΑ που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με κριτιριο τθ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ  προςφορά βάςει τιμισ, ΕΦΟΣΟΝ 
ΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΙ ΡΛΘΩΣ ΟΙ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ . 

Κατά τθν αξιολόγθςθ οι προαιρετικζσ καλφψεισ κα κρικοφν κετικά. 

Σε περίπτωςθ ίςων οικονομικϊν προςφορϊν κα επιλεγεί ο οικονομικόσ φορζασ που κα ζχει προςφζρει το 
μεγαλφτερο αρικμό προαιρετικϊν αςφαλιςτικϊν καλφψεων, όπωσ τον ζχει δθλϊςει ςτο ζντυπο τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ. 

Στο ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΟΧΘΜΑΤΑ, θ τιμι που κα 
ςυμπλθρϊςει ο οικονομικόσ φορζασ για κάκε όχθμα, κα ςυμπεριλαμβάνει τθν αξία των ελάχιςτων 
αςφαλιςτικϊν  καλφψεων κακϊσ και τθν αξία τυχόν προαιρετικϊν καλφψεων, τισ οποίεσ κα περιγράφει ο 
οικονομικόσ φορζασ ςτο ζντυπο τεχνικισ προςφοράσ. Θ προςφερόμενθ τιμι ανά όχθμα δε κα πρζπει να 
ξεπερνάει τθν τιμι που αναφζρει ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€) και 
δφο δεκαδικά ψθφία όπωσ αναγράφει και ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ. 
 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ςχετικό κεφάλαιο τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο οικονομικόσ φορζασ που ζχει προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι ςτο 
αντίςτοιχο πεδίο του ΕΝΤΥΡΟΥ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ τθσ παροφςασ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ’ 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 

 η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα 
λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα 
λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των 
προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον 
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ 
λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα  υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ 
φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και 
ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα  και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ 
παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ 
κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 
Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

γ) Με τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν 
παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ 
είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα 
χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων 
ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  
Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ 
προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 
 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου- Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, 
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ δζκα πεντε (15) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 
τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8  αυτισ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 αίτθμα προσ το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά 
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ 
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για 
τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ 
περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι 
τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.(Άρκρο 103 παρ. 2)  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ (Άρκρο 103 
παρ. 7). 
 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 – 2.2.6 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ – ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 105 παρ.7 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ 
ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ 
προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ 
τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ ανακζτους α αρχι αποφαςίηει 
ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ 
πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ 
άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ  καταβολι παραβόλου, υπζρ του 
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
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3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016,όπωσ ζχουν τροποποιθκεί, 
οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 
του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.    

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ.  
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412. 

Θ ςφμβαςθ τροποποιείται όταν τοφτο προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν προσ τοφτο 
και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςφμφωνα με το άρκρο 132 του Ν.4412/2016. 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του, τθσ αυξομείωςθσ των επιμζρουσ ποςοτιτων 
ανά κατθγορία του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ μελζτθσ, μόνο όμωσ με τζτοιο τρόπο που να μθν 
υπάρχει υπζρβαςθ του ςυνολικοφ αντίςτοιχου ςυμβατικοφ ποςοφ. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ  

5.2.1. 5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) θ παρεχόμενθ υπθρεςία δεν παραςχεκεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
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β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ   

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν  παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του 
ν. 4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια Σφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ. Θ αςφάλιςθ ανά όχθμα ιςχφει για ζνα θμερολογιακό 
ζτοσ και ξεκινάει από τθν θμερομθνία λιξθσ του προθγοφμενου αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου του 
οχιματοσ. 

Σε πεπίπηωζη επέκηαζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, ο ανάδοσορ δεζμεύεηαι να αζθαλίζει όλα ηα οσήμαηα ηος 

Δήμος καθώρ και οποιοδήποηε επιπλέον όσημα και μησάνημα έπγος πεπιέλθει καθοιονδήποηε 

ηπόπο, ζηην κςπιόηηηα ηος Δήμος καηά ηην διάπκεια ιζσύορ ηηρ ζύμβαζηρ, πέπαν αςηών πος 

πεπιλαμβάνονηαι ζηον ζςνημμένο ζηην διακήπςξη πίνακα, με ηην πποϋπόθεζη όηι η ηιμή 

πποζθοπάρ θα παπαμείνει και για ηα επιπλέον οσήμαηα ή μησανήμαηα έπγος ζηαθεπή και 

αμεηάβληηη για όλο ηο διάζηημα ηηρ ζύμβαζηρ, σωπίρ καμία και για κανένα λόγο αναθεώπηζη και 

μέσπι ηος ποζού ηος ενδεικηικού πποϋπολογιζμού ηηρ μελέηηρ.  
 

H παραλαβι των υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). 

6.2.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του 
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 
4412/2016. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 
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Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Υπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ  

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.  
 
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

 

                                                                                                                                      Ο Διμαρχοσ Μάνδρασ-Ειδυλλίασ  

 

 

Χριςτοσ  Στάκθσ 

 

 





34 
 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ: ….................................................................................................. 

Κατάςτθμα: ….............................................................................................. 

Διεφκυνςθ (οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ.) 

ΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΜΑΝΔΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α…..................................... ΕΥΩ…................... 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διθηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 

….................... υπζρ του / τθσ…................................... ., (διεφκυνςθ)…....................., για τθ ςυμμετοχι του / 

τθσ ςτο διενεργοφμενο Διαγωνιςμό του Διμου Μάνδρασ –Ειδυλλίασ  για τθν υπθρεςία “…………………………” 

ςφμφωνα με τθ ςχετικι Διακιρυξθ ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ του υπζρ ου θ εγγφθςθ, που απορρζουν από τθ 

ςυμμετοχι ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό για τθν υπθρεςία « ………………………….» , κακ’ όλο τον χρόνο 

τθσ ιςχφοσ τθσ. 

ΤΟ ΡΑΑΡΑΝΩ ΡΟΣΟ ΤΘΟΥΜΕ ΣΤΘ ΔΙΑΘΕΣΘ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΘΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Θ ΜΕΙΚΑ, ΧΩΙΣ 

ΚΑΜΙΑ ΑΡΟ ΜΕΟΥΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΘΣΘ Θ ΕΝΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΧΩΙΣ ΝΑ ΕΕΥΝΘΘΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Θ ΜΘ ΤΘΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΡΕΝΤΕ (5) ΘΜΕΕΣ , ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΑΡΛΘ ΕΓΓΑΦΘ ΕΙΔΟΡΟΙΘΣΘ ΣΑΣ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου, που ιςχφει κάκε φορά. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ εκδίδεται με βάςθ το Ρ.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ιςχφει αποκλειςτικά και 

μόνο μζχρι τθν…......................................................... , μετά τθν πάροδο τθσ οποίασ και εφόςον ςτο μεταξφ 

δεν μασ κοινοποιιςετε νομίμωσ με δικαςτικό επιμελθτι διλωςι ςασ περί καταπτϊςεωσ τθσ εγγυιςεωσ, 

απαλλαςςόμεκα κάκε υποχρεϊςεωσ από τθν εγγφθςι μασ αυτι. Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να 

προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, που κα 

υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 

Δθλϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ 

και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων, που ζχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε.  

Με τιμι 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ …........................  

Κατάςτθμα …...........................  

(Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ – τθλ-FAX)                                Θμερομθνία ζκδοςθσ …............  

ΕΥΩ …...............................  

Ρροσ: ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΜΑΝΔΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ υπ’ αρικμόν … για  ΕΥΩ…....  

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 

και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διθηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ΕΥΩ …......... (και ολογράφωσ) …....................... ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ 

τθσ Εταιρείασ …...................................................., οδόσ…...................................., αρικμόσ …............, 

ΤΚ…..................... (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν (1) …............................ , (2) 

…................................, κ.λ.π ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 

υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι εκτζλεςθ 

από αυτι των όρων τθσ Σφμβαςθσ, που κα υπογράψει μαηί ςασ για τθν υπθρεςία: 

“……………………………………” προσ κάλυψθ αναγκϊν του ΔΘΜΟΥ ΜΑΝΔΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ και το οποίο ποςόν 

καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ …...................... ΕΥΩ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ ζπειτα  από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ 

εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, το οποίο και μασ 

βαρφνει.  

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.  

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί για το Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΕΝΤΥΡΟ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ & 
ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ)  

 

 

 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ (ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ & ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ)  

 

Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

ζδρα…………..………………....................., οδόσ………………………………………………., αρικμόσ………….., TK…………………. 

τθλζφωνο …………………………………., fax ………………………………………. 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΘΜΑΤΟΣ ΝΑ ΡΕΙΓΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

1 
Επιβατικά – θμιφορτθγά  

ΚΘΘ 5570 

ΚΘΘ 5571 

KHH5573 

KHH5574 

ΚΘΘ 5581 

ΚΘΘ 5582 

ΚΘΘ 5579 

ΚΘΘ 5580 

KHH 5643 

ΚΘΟ5450 

ΚΘΟ 5464 

ΥΡΟ 
ΕΚΔΟΣΘ(αςκενοφόρο) 

EΛΑΧΙΣΤΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ ΑΣΦΑΛΙΣΘ 
1)……………………… 
2)…………………….. 
3)…………………………. 
και οφτω κακεξισ 

ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
1)…………………………………… 
2)………………………………. 
και οφτω κακεξισ 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ   
ΔΘΜΟΣ ΜΑΝΔΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 

Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ για 
παροχι υπθρεςίασ με τίτλο 

«Αςφάλιςτρα οχθμάτων Διμου» 
αρ. Μελζτθσ Δ53/2019 
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2 Επιβατικά – φορτθγά  

ΚΘΙ 8242 
ΚΘΙ 8208 
ΚΘΙ 5283 
ΚΘΙ5272 
ΚΘΥ8433 
ΚΘΟ5460 
ΚΘΟ 5449 
ΚΘΘ 7784 
ΚΘΘ 7783 
ΚΘΟ5434 
KHO5433 
ΚΘΟ5359 
ΚΘΙ 8232  
ΚΘΘ3270 
ΚΘΘ6162 
ΚΘΘ3230 
ΚΘΙ8216 
ΚΘΟ5406 
ΚΘΟ5420 
ΚΘΙ 8246 
ΚΘΘ 7727 
ΚΘΘ3273 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019(βυτιοφορο) 
ΚΘΘ3285 
ΚΘΙ8236 
ΚΘΙ8234 
ΚΘΘ 7534 
ΚΘΘ 5592 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019(φορτθγο) 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019(φορτθγο) 
ΚΘΟ5461 
ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(καλακοφορο 
Α.ΡΛΑΙΣΙΟΥ: 
VWASHTF2492104350)  
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019(καλακοφορο) 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019(καλακοφορο) 

EΛΑΧΙΣΤΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ ΑΣΦΑΛΙΣΘ 
 
1)……………………… 
2)…………………….. 
3)…………………………. 
και οφτω κακεξισ 

ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 
1)…………………………………… 
2)………………………………. 
και οφτω κακεξισ 

3 Λεωφορεία 

ΚΘΙ8211 

ΚΘΘ 5594 

 

EΛΑΧΙΣΤΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ ΑΣΦΑΛΙΣΘ 
1)……………………… 
2)…………………….. 
3)…………………………. 
και οφτω κακεξισ 

 

ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
1)…………………………………… 
2)………………………………. 
και οφτω κακεξισ 
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4 Μθχανιματα ζργου. 

ΜΕ109202 
ΜΕ86601 
ΜΕ75122 
ΜΕ94092 
ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(εκχιονιςτικο)  
ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(εκχιονιςτικο)  
ΜΕ81455 
ΑΝΕΥ  ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(JCB)  
ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ(Ερπυςτριοφορ
ο)  
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019(JCB) 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019(JCB) 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019(Bobcat) 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019(Bobcat) 

EΛΑΧΙΣΤΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ ΑΣΦΑΛΙΣΘ 
 
1)……………………… 
2)…………………….. 
3)…………………………. 
και οφτω κακεξισ 

ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
1)…………………………………… 
2)………………………………. 
και οφτω κακεξισ 

5 Δίκυκλα 

ΗΤΟ209 

EΛΑΧΙΣΤΘ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΘ ΑΣΦΑΛΙΣΘ 
1)……………………… 
2)…………………….. 
3)…………………………. 
και οφτω κακεξισ 

ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
1)…………………………………… 
2)………………………………. 
και οφτω κακεξισ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

            ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ                                               ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

……………………….                                            ………………………………… 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΡΟΑΙΕΤΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ 

ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

            ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ                                               ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

……………………….                                            ………………………………… 

 ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘΣ 

ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΡΑΑΡΑΝΩ ΟΧΘΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΜΕΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑ ΟΧΘΜΑ ΜΕ ΕΝΑΞΘ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

ΑΡΟ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. 

 

………………………………………………… 
ΤΟΡΟΣ, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

 
 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
(ΥΡΟΓΑΦΘ-ΣΦΑΓΙΔΑ) 
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ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΟΧΘΜΑΤΑ 

 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΗΟΜΕΝΑ ΟΧΘΜΑΤΑ 

 
Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

ζδρα…………..……………........................, οδόσ………………………………………………., αρικμόσ………….., TK…………………. 

τθλζφωνο …………………………………., fax ………………………………………. 

ΟΧΘΜΑΤΑ ΔΘΜΟΥ ΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘ   

Α/Α ΟΧΘΜΑΤΑ ΥΡΘΕΣΙΑ ΧΘΣΘ 
ΕΓΟΣΤΑΣΙΟ           ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ / 

ΤΥΡΟΣ 

ΙΣΧΥΣ 
(ΦΟ.ΙΡΡ

ΟΙ) 

ΘΜΕ/ΝΙΑ        
1θσ 

ΚΥΚΛΟΦΟΙ
ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΡΟΣΟ ΕΤΘΣΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘΣ 

ΚΑΛΥΨΘΣ € 

  ΕΡΙΒΑΤΘΓΑ     

1 ΚΘΙ 8242 ΕΡΙΒΑΤIKO (ΚΥΛΙΝΔ. 1388) FORD FOCUS 10 25/5/2006  

2 ΚΘΙ 8208 ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ FORD WERKE MONDEO 13 23/11/2005  

3 ΚΘΙ 5283 ΘΜΙΦ/ΓΟ (ΚΘΡΩΝ) TOYOTA  ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΜΙΦ/ΓΟ 17 16/12/2004  

4 ΚΘΙ5272 ΘΜΙΦ/ΓΟ (ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ) TOYOTA ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΜΙΦ/ΓΟ 17 30/9/2004  

5 ΚΘΥ8433 ΘΜΙΦΟTHΓO  ΜΙΤSUBISHI MMC SITTIPOL L200 16 14/10/1997  

6 ΚΘΟ5460 ΘΜΙΦΟTHΓO  TOYOTA HILUX 17 3/7/2002  

7 ΚΘΟ 5449 ΘΜΙΦΟTHΓO  NISSAN MOTOR 17 16/1/2002  

8 ΚΘΘ 5570 ΘΜΙΦΟTHΓO(4X4) FIAT 15 19/01/2018  

9 ΚΘΘ 5571 ΘΜΙΦΟTHΓO(4X4) FIAT 15 19/01/2018  

10 KHH5573 ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ SUZUKI 9 15/05/2014  

11 KHH5574 ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ SUZUKI 9 05/07/2013  

12 ΚΘΘ 5581 ΘΜΙΦΟTHΓO(4X4) FIAT 15 13/042018  

13 ΚΘΘ 5582 ΘΜΙΦΟTHΓO(4X4) FIAT 15 16/04/2018  

14 ΚΘΘ 5579 ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ FIAT 9 13/04/2018  

15 ΚΘΘ 5580 ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ FIAT 9 13/04/2018  

16 ΚΘΘ 7784 ΘΜΙΦΟTHΓO(4X4) ΜΙΤSUBISHI  L200 17 27/04/2009  

17 ΚΘΘ 7783 ΘΜΙΦΟTHΓO(4X4) ΜΙΤSUBISHI  L200 15 19/04/2005  

18 ΚΘΘ 5463 ΘΜΙΦΟTHΓO(4X4) ΜΙΤSUBISHI  L200 15 2019  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ   
ΔΘΜΟΣ ΜΑΝΔΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ                                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΘΘΚΘΣ 

Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ για 
παροχι υπθρεςίασ με τίτλο 

«Αςφάλιςτρα οχθμάτων Διμου» 
αρ. Μελζτθσ Δ53/2019 
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  ΑΡΟΙΜΑΤΟΦΟΑ     

19 ΚΘΟ5434 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο 
MERCEDES DAIMLER CHRYSLER  
ACTROS (ΑΡΟ/Ο) 72 9/3/2001  

20 KHO5433 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο 
MERCEDES DAIMLER CHRYSLER  
ACTROS (ΑΡΟ/Ο) 72 9/3/2001  

21 ΚΘΟ5359 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο MERCEDES 20-24 (ΑΡΟ/Ο) 57 8/1/1997  

22 ΚΘΙ 8232  ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΦΟΤΘΓΟ MERCEDES 17-24 (ΦΟΤΘΓΟ) 90 12/11/2002  

23 ΚΘΘ3270 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο MERCEDES-BENZ (ΑΡΟ/Ο) 

38 
ΦΟΟΛ. 

210 
ΩΦ/ΜΘ 10/5/2010  

24 ΚΘΘ6162 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο 
MERCEDES  A.ΡΛΑΙΣΙΟΥ 
WDB9301421L508525 (ΑΡΟ/Ο) (*) 2012 (*)  

25 ΚΘΘ3230 
ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο 
AΝΑΚΥΚΛΩΣΘ NISSAN   AΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

40 
ΦΟΟΛ. 

163,3 
ΩΦ/ΜΘ 15/12/2008  

26 ΚΘΙ8216 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο DAIMLER  CHRYSLER 0795 38 28/4/2006  

27 ΚΘΟ5406 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο DAIMLER CHRYSLER   38 16/3/2000  

28 ΚΘΟ5420 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο DAIMLER CHRYSLER   25 8/12/2000  

29 ΚΘΙ 8246 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο DAIMLER  AG 38 5/5/2008  

30 ΚΘΘ 7727 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟ/Ο FORD 54 5/06/2018  

  ΟΔΟΚΑΘΑΙΣΜΟΥ     

31 ΜΕ109202 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΜΕ/ ΣΑΩΘΟ IVECO-CALABRESE 252 27/1/2009  

  ΒΥΤΙΟΦΟΑ     

32 ΚΘΘ3273 ΒΥΤΙΟΦΟΟ MERCEDES-BENZ 72  10/6/2010  

33 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019 ΒΥΤΙΟΦΟΟ  90 2019  

 ΛΕΩΦΟΕΙΑ     

34 ΚΘΙ8211 ΛΕΩΦΟΕΙΟ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΘΣ  ΜΑΝ  ΛΕΩΦΟΕΙΟ 27 31/1/2006  

35 ΚΘΘ 5594 ΛΕΩΦΟΕΙΟ FORD WERKE 17 7/06/2000  

 ΔΙΑΦΟΑ     

36 ΗΤΟ209 ΔΙΚΥΚΛΟ ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣ/ΤΑ HONDA 1 1/7/2005  

 ΑΣΘΕΝΟΦΟΑ     

37 ΚΘΟ5450 ΑΣΘΕΝΟΦΟΟ  MERCEDES ΑΣΘΕΝΟΦΟΟ 14 22/3/2002  

38 ΚΘΟ 5464 ΑΣΘΕΝΟΦΟΟ DAIMLER CHRYSLER   14 10-10-2002  

39 ΥΡΟ ΕΚΔΟΣΘ AΣΘΕΝΟΦΟΟ DAIMLER AG 14 2019  

 ΦΟΤΘΓΑ     

40 ΜΕ86601  ΜΕ/ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ STΑYER  ΜΕ/ ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 40 7/7/2005  

41 ΚΘΘ3285 ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΤΘΓΟ 
MERCEDES  2636 ΑΝΑΤΕΡΟΜΕΝΟ 
ΦΟΤΘΓΟ (*) 25/4/2012  

42 ΚΘΙ8236 ΦΟΤΘΓΟ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ DAF ΦΟΤΘΓΟ 55 10/7/2007  

43 ΚΘΙ8234 ΦΟΤΘΓΟ VOLVO 43 17/5/2007  
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44 ΚΘΘ 7534 ΦΟΤΘΓΟ VAN FORD 16 31/03/2006  

45 ΚΘΘ 5592 ΦΟΤΘΓΟ FORD 76 15/11/2018  

46 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019 ΦΟΤΘΓΟ  80 2019  

47 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019 ΦΟΤΘΓΟ  80 2019  

       

  ΓΕΑΝΟΦΟΑ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΑ    

48 ΚΘΟ5461 
 ΓΕΑΝΟΦΟΟ ΦΟΤΘΓΟ 
ΥΡΘ. ΘΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ MERCEDES ΓΕΑΝΟΦΟΟ ΦΟΤΘΓΟ 36 2002(*)  

49 ΜΕ75122 ΜΕ/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ ΝΙSSAN 120 30/7/2003  

50 
ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΜΕ/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ 

NISSAN   Α.ΡΛΑΙΣΙΟΥ: 
VWASHTF2492104350 (*) (*)  

51 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019 ΜΕ/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ  50 2019  

52 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019 ΜΕ/ ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ  50 2019  

 ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ ΟΔΟΡΟΙΙΑΣ    

53 ΜΕ94092 ΜΕ/ ΤΣΑΡΑ JCB  93 9/11/2006  

54 
ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

UNIMAG Α. 
ΡΛΑΙΣΙΟΥ:WDB4271021W186758 136 (*)  

55 
ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

UNIMAG Α. 
ΡΛΑΙΣΙΟΥ:42412110072375 95 (*)  

56 ΜΕ81455 ΜΕ/ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΤΩΤΘΣ JCB 100 29/11/2004  

57 
ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ  

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΕΡΥΣΤΙΟΦΟΟΣ 
ΜΙΚΟΣ 

NAGANO TYΡOY:ΝΘS2-61000-Α Α. 
ΡΛΑΙΣΙΟΥ: Θ1560602 (*) (*)  

58 
ΑΝΕΥ  
ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΜΕ/ ΦΟΤΩΤΘΣ-EKΣΚΑΦΕΑΣ 

JCB 4CX-4WS-SM  Α.ΡΛΑΙΣΙΟΥ: 
JCB4CXSMA\02105607 (*) (*)  

59 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019 ΜΕ/ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΤΩΤΘΣ JCB 100 2019  

60 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019 ΜΕ/ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΤΩΤΘΣ JCB 100 2019  

61 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019 ΜΕ /ΦΟΤΩΤΘΣ BOBCAT ΜΕ /ΦΟΤΩΤΘΣ 50 2019  

62 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
2019 ΜΕ /ΦΟΤΩΤΘΣ BOBCAT ΜΕ /ΦΟΤΩΤΘΣ 70 2019  

ΣΥΝΟΛΟ (αρικμθτικϊσ)  

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφωσ) 

 
………………………………………………… 

ΤΟΡΟΣ, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
 
 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
(ΥΡΟΓΑΦΘ-ΣΦΑΓΙΔΑ) 
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ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ) 

 
 

 
 

 
 
 

Σηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο 

Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 

υπηρεσία ΕΕΕ/ΣΕΤΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕ 

/ΣΕΤΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Πξνζσξηλόο αξηζκόο πξνθήξπμεο ζηελ 

ΔΔ: αξηζκόο [], εκεξνκελία [], ζειίδα [] 

Αξηζκόο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 
 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 

δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν: (π.ρ. 

www.promitheus. gov.gr/[ΑΓΑΜ 

Πξνθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗΣ]) 

 
την περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 

δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 
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Ταπηόηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑ ΕΙΔΤΛΛΙΑ 

Α.Φ.Μ., εθόζνλ ππάξρεη: 997763886 
Γηθηπαθόο ηόπνο (εθόζνλ 

ππάξρεη): www.mandras-eidyllias.gr 

Πόιε: ΜΑΝΔΡΑ 

Οδόο θαη αξηζκόο: ΣΡΑΣΗΓΟΤ ΝΙΟΛΑΟΤ ΡΟΚΑ 45 

Ταρ. θσδ.: 19600 

Αξκόδηνο επηθνηλσλίαο: ΤΚΟΒΑΡΗ ΟΛΤΜΠΙΑ 

Τειέθσλν: 213 2014 977 

θαμ: 210 5555880 

Ηι. ηαρ/κείν: sikovari@mandras-eidyllias.gr 

Φώξα: GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο Τίηινο: 
Παροχή υπηρεσιών: Ασφάλιστρα  οχημάτων  Δήμου 
 
Σύληνκε πεξηγξαθή: 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υποχρεωτικι αςφαλιςτικι κάλυψθ των οχθμάτων και των μθχανθμάτων 

του Διμου ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Αξηζκόο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα (εάλ ππάξρεη): 

 
 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Δπσλπκία: 

Οδόο θαη αξηζκόο: 

Ταρ. θσδ.: 

Πόιε: 

Φώξα: 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη επηθνηλσλίαο: Ηι. 

ηαρ/κείν: 

Τειέθσλν: θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθόζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθόο ηόπνο (εθόζνλ ππάξρεη): 

 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπόκελν εξγαζηήξην 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

http://www.mandras-eidyllias.gr/
mailto:sikovari@mandras-eidyllias.gr




45 
 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

% 

Δθόζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη εξγαδόκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθό Σύζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής]; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Ναι / Όχι 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Ναι / Όχι 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, ππεύζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Τκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάληεζε: 

- 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα #1 

Όλνκα: 

Δπώλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Τόπνο γέλλεζεο: 

Οδόο θαη αξηζκόο: 

Ταρ. θσδ.: 

Πόιε: 

Φώξα: 

Τειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Βαζίδεηαη ζε ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Όλνκα ηεο νληόηεηαο 

- 

Ταπηόηεηα ηεο νληόηεηαο 

- 

Τύπνο ηαπηόηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Όλνκα ηεο νληόηεηαο 

- 

Ταπηόηεηα ηεο νληόηεηαο 

- 

Τύπνο ηαπηόηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

Μέξνο ΙΙΙ: Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Α: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθώλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ιόγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

Σπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 
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Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαθζνξά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 
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Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Απάηε 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Τξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 
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Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Καηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θόξσλ 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων,  

τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;  

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Φώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη 

- 

Δλερόκελν πνζό 

 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: Ναι / Όχι 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο 

ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; Ναι / Όχι 

.. 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο 

πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Καηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο 

κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Φώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη 

- 

Δλερόκελν πνζό 

 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: Ναι / Όχι 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο 

ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; Ναι / Όχι 

.. 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο 

πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δηθαίνπ 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνύ δηθαίνπ 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

κοινωνικού δικαίου; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

εργατικού δικαίου; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πηώρεπζε 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 
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- 

 

Υπό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη, 

σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Έλνρνο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Σπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ 
 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάληεζε: 





61 
 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Παξνρή ζπκβνπιώλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πξόσξε θαηαγγειία, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 

επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 

σύμβαση; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Σε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναι / Όχι 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Χεπδείο δειώζεηο, απόθξπςε πιεξνθνξηώλ, αληθαλόηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ, 

απόθηεζε εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 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; 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναι / Όχι 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθό εκπνξηθό κεηξών 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 

παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάληεζε: 

Ναι / Όχι 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
Γ: Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: παξνρή ππεξεζηώλ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 

καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 

έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Πεξηγξαθή 

- 

Πνζό 

 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - .. 

Απνδέθηεο 
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- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

Πνζνζηό ππεξγνιαβίαο 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 

μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 

ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναι / Όχι 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Λήμε  
 

Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 

άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου ύμβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Σόπος 

Τπογραφή





 

 




