
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αίγινα, 07-2-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                    Αριθμ. πρωτ.   1317                               
                                          

Ο Δήμαρχος Αίγινας

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.8.2016).
2.  Τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.  3463/06  «Κύρωση  του  Νέου  Δημοτικού  και  Κοινοτικού
Κώδικα».
3.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.6.2010).
4.  Το  N.  3861/2010  (ΦΕΚ  112/τ.  Α’/13-7-2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
8. Την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αίγινας.

Διακηρύσσει
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την:
«Μεταφορά  απορριμματοφόρων  με  οχηματαγωγά  πλοία  για  το  έτος  2017-2018» (από
υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα  ημερολογιακούς μήνες), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην μελέτη αρ. 7/2017  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου & θεωρήθηκε αρμοδίως. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό
των 147.920,00 πλέον του ΦΠΑ €. Τα προς μεταφορά οχήματα είναι α) συρμός ρυμουλκού και
ημιρουμουλκούμενου απορ/ρου συνολικού μήκους 16,00μ. β) απορ/ρα αυτοκίνητα μήκους
8,00μ. γ) απορ/ρα αυτοκίνητα μήκους 8,50μ. και δ) αυτοκίνητα μήκους 5,00 μ. Η μεταφορά
των  οχημάτων  θα  γίνεται  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας  και  ο  μεταφορέας  θα  πρέπει  να
διαθέτει οχηματαγωγό ή οχηματαγωγά πλοία δυνάμενα να εκτελούν πλόες με ένταση ανέμου 7
Μποφόρ. 

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr. 

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης

Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

     του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης
στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων
Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της
Κυβέρνησης

10/2/2017

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης
στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

10/2/2017

Ημερομηνία έναρξης υποβολής 13/2/2017
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προσφορών

Καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα
υποβολής προσφορών

06/3/2017, ώρα 15:00΄

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1
του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, ήτοι:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, εφ’ όσον (βάσει του
αρ. 25 του Ν. 4412/16) είναι εγκατεστημένοι:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ανωτέρω φορείς όταν συμμετέχουν ως ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν προσφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμά της
να  απαιτήσει  από  τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική
μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16).

2.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές)
απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή
παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να  εγγραφούν  στο   ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ακολουθώντας  τη  διαδικασία  εγγραφής  όπως  αυτή  περιγράφεται  στη  διαδικτυακή  πύλη:
www.eprocurement.gov.gr
Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  αιτούνται  μέσω  του  Συστήματος  την  εγγραφή  τους  στο
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του.

2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:

2.3.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:
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α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της  Ένωσης  (ЕЕ  С  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της
απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (A' 215).

Ο αποκλεισμός επίσης εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι  μέλος  του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  αφορά  τους  διαχειριστές,  ενώ  στις  περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.3.2  Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από δικαστική  ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του  είτε  καταβάλλοντος  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς
στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
δεν έχουν καταβληθεί.
2.3.3 Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
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διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
2.3.4  Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  (Δήμος)  μπορεί  να  αποδείξει  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει
αθετήσει τις  ισχύουσες υποχρεώσεις  που προβλέπονται  στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α'  του  Ν.  4412/2016.  Η
αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού
φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2.3.5 Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
2.3.6  Εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης
σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως
αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.
2.3.7 Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, εάν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
2.3.8 Εάν δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
2.3.9  Εάν  επιχειρεί  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας
παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
2.3.10 Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει  διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα, το οποίο θέτει  εν αμφιβάλω την
ακεραιότητά του.
2.3.11  Εάν  δεν  είναι  εγγεγραμμένος  σε  οικείο  Επιμελητήριο/Μητρώο  (παρ.  2  αρ.  75  Ν.
4412/2016).
2.3.12 Επίσης αποκλείεται εάν αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
2.3.13  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οποιοσδήποτε
οικονομικός  φορέας,  εάν  έχει  επιβληθεί  σε  βάρος  του  η  ποινή  του  αποκλεισμού  από
διαγωνισμούς  δημοσίων  συμβάσεων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  74  του  Ν.
4412/2016.
2.3.14  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οποιασδήποτε
ένωση  οικονομικών  φορέων,  σε  περίπτωση  που  οποιαδήποτε  από  τις  προϋποθέσεις
αποκλεισμού του άρθρου αυτού (2.3), ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
2.3.15 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή
(Δήμος)  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  αυτός  βρίσκεται  λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
2.3.16 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
η αναθέτουσα αρχή (Δήμος) μπορεί να αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου
73 του Ν. 4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 3ο  – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  -  συμπληρωματικών  πληροφοριών  σχετικά  με  τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά μόνο στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Υποβάλλονται δε, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από
όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης).
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  δεν  εξετάζονται.  Οι
συμπληρωματικές πληροφορίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στο  διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ το
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ  4ο   -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  –  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ (αποδεικτικά μέσα)
 
4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.
4412/16, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  σε  συνδυασμό με  τα άρθρα 36 & 37 του Ν.  4412/16 και  του
άρθρου 5 του Ν. 4155/13, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

4.1.1 Συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), κατά το άρθρο
79 του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

4.1.2 Εγγύηση συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

Καθώς με βάση την παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά,  όταν  αυτό
απαιτείται  για  την  ορθή  διεξαγωγή  της  διαδικασίας,  κρίνεται  απαραίτητη  η  υποβολή  -
προσκόμιση των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νομικού προσώπου, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των προσώπων για τα οποία θα πρέπει
να προσκομισθούν τα προβλεπόμενα αποδεικτικά μέσα.
Συγκεκριμένα:

4.1.3  Πρέπει  να προσκομισθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε  συμμετέχοντος,  ώστε  να
προκύπτει  τόσο  ο νόμιμος εκπρόσωπος όσο  και  τα  μέλη του  Δ.Σ.  για  εταιρείες  (π.χ.  ΦΕΚ
ίδρυσης  και  οι  τροποποιήσεις  του  κωδικοποιημένο  ισχύον  καταστατικό,  στοιχεία  από  το
Γ.Ε.Μ.Η. κτλ. ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας). Για τις ατομικές επιχειρήσεις, απαιτείται
υποβολή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε περίπτωση αλλοδαπών και το
έγγραφο έναρξης δραστηριότητας/επιτηδευματία  (ή/και  μεταβολές  αυτού)  από την  αρμόδια
Δ.Ο.Υ. 
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Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο
Αίγινας) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην
των  Φ.Ε.Κ.  και  των  εγγράφων  που  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή,  κατά  τα  ειδικότερα
αναφερόμενα στο άρθρο 4.3 και στο άρθρο 6 της παρούσας.

4.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)
Ο αναδειχθείς  προσωρινός ανάδοχος,  στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση, οφείλει
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα καθορίζεται στη σχετική έγγραφη ειδοποίηση που θα
του αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής
φόρμας  του  συστήματος  (ΕΣΗΔΗΣ),  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  και  σε  φάκελο  με  σήμανση
«Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»  τα  αναφερόμενα  στο  παρόν  κεφάλαιο  έγγραφα  –
δικαιολογητικά, προς απόδειξη των ισχυρισμών του, κατά το υποβληθέν από αυτόν Τ.Ε.Υ.Δ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Από  τα  έγγραφα  –  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  που  θα  προσκομισθούν,  θα
πρέπει να αποδεικνύεται ότι, τόσο το δικαίωμα συμμετοχής όσο και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής, όπως καθορίζονται στην παρούσα, συνέτρεχαν και κατά την ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς του (προβλ. §1 άρ. 104 Ν. 4412/16).

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα προσωρινού αναδόχου) είναι τα ακόλουθα:

4.2.1 Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 2.3.1 του άρθρου 2 της παρούσας),
όπως  του  ποινικού  μητρώου  ή,  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμου  εγγράφου  που  εκδίδεται  από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  αφορά  τα  φυσικά  πρόσωπα  (ατομικές  επιχειρήσεις),  τους
διαχειριστές  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου  (συμπεριλαμβανομένου  του  Προέδρου),  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών
(Α.Ε.).

4.2.2 Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 2.3.2 του άρθρου 2 της παρούσας), που εκδίδεται από
την  αρμόδια αρχή  του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:

α) καταβολή φόρων
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες
και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα).

Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που
τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
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Σε  περίπτωση  φυσικών  προσώπων  (ατομικών  επιχειρήσεων),  αφορά  και  όσους  είναι
ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες  ή  ελεύθεροι  επαγγελματίες  σε  οποιονδήποτε  ασφαλιστικό
οργανισμό.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

4.2.3 Πιστοποιητικό εγγραφής του σε οικείο Επιμελητήριο/Μητρώο (για την περίπτωση 2.3.11
του άρθρου 2 της παρούσας), με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμα τους και το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

4.2.4 πιστοποιητικό (για την περίπτωση 2.3.3 του άρθρου 2 της παρούσας), που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να βεβαιώνει ανάλογα με τη
μορφή της επιχείρησης (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κτλ), ότι:
δεν τελεί υπό πτώχευση
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται  από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (αποδεικτικά  μέσα)  που  υποβάλλονται  από  τον
προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf,  προσκομίζονται  από αυτόν
στην Αναθέτουσα Αρχή (Δήμο Αίγινας) και σε έντυπη μορφή, κατά περίπτωση, εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11
της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην των ΦΕΚ. και των εγγράφων που φέρουν την
ψηφιακή υπογραφή του.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα
στον Δήμο Αίγινας.

Ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
i. «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου)» με κεφαλαία γράμματα.
ii.  Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί  το διαγωνισμό,  ως αναφέρεται στην
παρούσα διακήρυξη.
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iii. Τον τίτλο της σύμβασης ως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.
iv. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (αποδεικτικών μέσων).
v. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα-προσωρινού αναδόχου (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ.,
ταχ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιοτυπίας, e-mail).

Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει
στην  έδρα  του  Δήμου  Αίγινας  που  βρίσκεται  επί  της  οδού  Οινώνης  3,  Τ.Κ.  180  10  και
συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί
υπηρεσιακώς στην αρμόδια επιτροπή.

4.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
Όλα τα έγγραφα συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα ή εφ’  όσον έχουν συνταχθεί  σε  άλλη
γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188).

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα,
από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο
αρ.1  του  Ν.  4250/2014,  γίνονται  δεκτά  και  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων
τους.  Ομοίως,  γίνονται  δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  καθώς  και  λοιπά
φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης , τα δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της.

Το  Τ.Ε.Υ.Δ,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  προσφέροντος  στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Αίγινας) κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών  (3)  εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, βάσει της παρ.
1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην των εγγράφων που φέρουν
ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ.
Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή  και  δεν  απαιτείται  σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά  και  απαιτείται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν  εκδοθεί
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, η οποία
πρέπει να προσκομισθεί σε πρωτότυπο έγγραφο, καθώς και έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει
στην  έδρα  του  Δήμου  Αίγινας  που  βρίσκεται  επί  της  οδού  Οινώνης  3,  Τ.Κ.  18010  και
συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί
υπηρεσιακώς στην αρμόδια επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 5ο  - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού  Χώρου  ή  στα  κράτη-μέρη  της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο
παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

5.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

-Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής  υπέρ  του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει 1% (ένα) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.479,20 Ευρώ.

-Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
-Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζεται στην παρούσα. Ο Δήμος, πριν τη λήξη της
προσφοράς, μπορεί να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
-Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,  αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73
έως 78 του Ν. 4412/2016, ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
-Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
-Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  την  έκδοση
απόφασης επ' αυτών.
- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά το άρθρο αυτό, εγγύηση, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

5.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει
προ ή κατά την υπογραφή των συμβάσεων με την αναθέτουσα αρχή, εγγύηση καλής εκτέλεσης
για ποσό ίσο με το 5% έκαστης συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
-  Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
-  Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση Δήμου. 
-  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το
συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες.
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- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

5.3. Γενικά

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι  γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει  να συνοδεύονται  από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα)  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ)  ότι  σε  περίπτωση κατάπτωσης αυτής,  το  ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται  στο  εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης (ήτοι  αριθμό πρωτοκόλλου),  τον τίτλο της παροχής
υπηρεσίας  και  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής προσφορών), [Αφορά την εγγύηση συμμετοχής]
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (διάρκεια σε ημέρες ή μήνες),
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό (νοείται ο αριθμός απόφασης
κατακύρωσης) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ως έχει προσδιορισθεί από την Αναθέτουσα
αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο  - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Κάθε  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  υποβάλλει  ηλεκτρονική  προσφορά,  σύμφωνα  με  τις
τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης που συντάχθηκε αρμοδίως. 
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και  ώρα που ορίζει  η  παρούσα διακήρυξη,  στην Ελληνική γλώσσα σε  ηλεκτρονικό  φάκελο
σύμφωνα με  τα  αναφερόμενα  στα άρθρα 36 & 37 του  Ν.  4412/2016,  του  άρθρου 5  του
Ν.4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013)  και  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

6.2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α)  ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

{*(υπο) φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα}
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν
εμπιστευτικό  χαρακτήρα.  Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα τεχνικά ή
εμπορικά απόρρητα και οι εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της
συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με
τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

6.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»

Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα,
στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως,  επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα
με το άρθρο 4.1  της  παρούσας διακήρυξης.  το  άρθρο 11 της Υ.Α.  Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  εθνικού  συστήματος  ηλεκτρονικών  δημοσίων
συμβάσεων (Ε.Σ.Η.;.Η.Σ.)»,  το άρθρο 5 του Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και τα άρθρα 36
και 37 του Ν. 4412/2016.

«Τεχνική προσφορά»:
Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην
συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο
υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που
περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου
ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Το  Τ.Ε.Υ.Δ.,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  προσφέροντος  στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Αίγινας)
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,
βάσει  της  παρ.  1.2.1  του  άρθρου  11  της  Υπουργικής  απόφασης  Π1/2390/13,  πλην  των
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ.
Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή  και  δεν  απαιτείται  σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά  και  απαιτείται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν  εκδοθεί
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, η οποία
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πρέπει να προσκομισθεί σε πρωτότυπο έγγραφο καθώς και έγγραφα που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Για τα υποβαλλόμενα έγγραφα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας.

6.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η  Οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία σε μορφή pdf.

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της
οικονομικής  προσφοράς  του  συστήματος,  οι  συμμετέχοντες  θα  συμπληρώσουν  ως  τιμή
προσφοράς  την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει  μετά την αφαίρεση
του  ποσοστού  της  έκπτωσης  που  προσφέρουν  από  την  Τιμή  Αναφοράς  που  τίθεται  στην
παρούσα Διακήρυξη.

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 

Ταναφοράς: = 147.920,00

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής 10%. Στην ειδική

ηλεκτρονική φόρμα της  οικονομικής προσφοράς του  συστήματος  θα  συμπληρώσει  ως  τιμή

προσφοράς 147.920,00 - (147.920,00 x 0,10)=133.128,000

ΑΡΘΡΟ 7ο  -  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  ενενήντα  (90)  ημερολογιακές  ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε  περίπτωση  αιτήματος  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς
φορείς  που  αποδέχθηκαν  την  παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
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συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
-  Περιπτώσεις  προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις  από τους απαράβατους όρους της
παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
-  Ο  χρόνος  παράδοσης  του  υλικού  που  αναφέρεται  στη  μελέτη  της  υπηρεσίας  αποτελεί
απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-  Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους, χωρίς να ζητηθούν από την Αναθέτουσα αρχή, δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 8ο  -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων
στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά  την  προαναφερόμενη ημερομηνία  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των ηλεκτρονικών  (υπό)
φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά».

8.2 Υποβολή και αποσφράγιση στοιχείων σε έντυπη μορφή
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 6, δεν προσκομισθούν σύμφωνα
με τα ανωτέρω οριζόμενα  εντός  της προαναφερόμενης προθεσμίας  των τριών (3)  εργασίμων
ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψήφιου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη
διαδικασία του διαγωνισμού.

8.3  Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής –
τεχνική προσφορά», οι  συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά»,  οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν από τους συνδιαγωνιζόμενους.

ΑΡΘΡΟ 9ο  -  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9.1 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:
 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτου-
σα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδι-
κασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προ-
σφορών.

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά πε-
ρίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
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 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονι-
κών προσφορών.

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες από την ανα-
θέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οι-
κονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προ-
θεσμιών που τους ορίζονται.

Συγκεκριμένα η διαδικασία έχει ως εξής:
α.  Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, κατά την ημερομηνία που
καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει του άρθρου 8 της παρούσας, αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» όσων έχουν
υποβάλλει και εντύπως τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με την παρ. 8.2 του άρθρου 8 της
παρούσας και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο
αυτών.  Για  την  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  ενημερώνονται  με  ηλεκτρονικό
μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

β. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών,
που έχει  παραλάβει  τους ενσφράγιστους  φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε
έντυπη  μορφή  δικαιολογητικά  των  προσφορών,  τα  οποία  έχουν  κατατεθεί  στην  Υπηρεσία
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης από τους συμμετέχοντες, αποσφραγίζει
τους  κυρίως  φακέλους  και  τους  υποφακέλους  με  την  ένδειξη  «Επιμέρους  Έντυπα
Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνικής  Προσφοράς».  Μονογράφει  και  σφραγίζει  όλα  τα
δικαιολογητικά  του  υποφακέλου  με  την  ένδειξη  «Επιμέρους  Έντυπα  Δικαιολογητικά
Συμμετοχής–Τεχνικής Προσφοράς», ανά φύλλο.

Οι  υποφάκελοι  με  την  ένδειξη  «Επιμέρους  Έντυπα  Οικονομικής  Προσφοράς»  δεν
αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών κατά την ημερομηνία που θα ορίζεται σε σχετικό έγγραφο που θα
γνωστοποιηθεί μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές μετά την αξιολόγηση.

γ.  Μετά  και  την  ως  άνω  αποσφράγιση,  η  Επιτροπή  προχωρεί  στην  αξιολόγηση  τόσο  των
δικαιολογητικών  που  κατατέθηκαν  από  τους  συμμετέχοντες  για  την  πληρότητα  και  την
νομιμότητά τους –σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία– όσο και των τεχνικών προσφορών για
τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους  με τις  τεχνικές  προδιαγραφές  /απαιτήσεις  της Υπηρεσίας.
Κατόπιν  συντάσσει  σχετικό  πρακτικό  «αποσφράγισης  –  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  και
τεχνικών  προσφορών»,  το  οποίο  υπογράφεται  από  τα  μέλη  της,  όπου  καταχωρεί  όσους
υπέβαλλαν προσφορές, με αναφορά τόσο στα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά σχετικά
με την πληρότητα και την νομιμότητά τους όσο και στις τεχνικές προσφορές για τη συμφωνία ή
ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Με  το  πρακτικό  αυτό,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των
υποβαλλόμενων προσφορών -ως γνωμοδοτικό όργανο- προτείνει την αποδοχή όσων προσφορών
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής από απόψεως δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών
ή τον αποκλεισμό όσων δεν τις πληρούν.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες (διαχειριστές)
του συστήματος από το Δήμο Αίγινας, μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω
της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
φορείς,  για  παροχή  διευκρινίσεων  ή  συμπληρώσεων  επί  των  υποβληθέντων  εγγράφων  ή
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δικαιολογητικών και για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου των τεχνικών προσφορών.
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς,  υποχρεούνται  επί  ποινή
απορρίψεως  της  προσφοράς,  να  παρέχουν  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος  και  κατά
περίπτωση  εγγράφως  (αν  ζητηθεί)  τις  ζητούμενες  διευκρινίσεις  –  συμπληρώσεις  εντός  των
προθεσμιών που τους ορίζονται, ως κατωτέρω.

δ.  Μέσω του συστήματος,  ορίζεται  η ημερομηνία και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών, ως καθορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και
Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών.  Στους συμμετέχοντες  που οι  προσφορές  τους
έχουν κριθεί αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό
μήνυμα  (με  χρήση  του  συστήματος)  για  την  καθορισθείσα  ημερομηνία  διενέργειας  της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

ε.  Κατά  την  καθορισθείσα  ως  άνω  ημερομηνία  και  ώρα,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  του
διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των  υποβαλλόμενων  προσφορών,  μέσω  των  πιστοποιημένων
χρηστών  του  συστήματος,  προβαίνει  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων
Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές
κατά το προηγούμενο στάδιο και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενο
των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λαμβάνουν  γνώση  των  τιμών  που
προσφέρθηκαν από τους συνδιαγωνιζόμενους.

στ.  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  αποσφραγίζει  τους  ενσφράγιστους  φακέλους  με  τα  τυχόν
επιμέρους  απαιτούμενα  σε  έντυπη  μορφή δικαιολογητικά  των  προσφορών,  τα  οποία  έχουν
κατατεθεί  στην  Υπηρεσία  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  διακήρυξης  από  τους
συμμετέχοντες. Ειδικότερα, αποσφραγίζει  τον κυρίως φάκελο και  τους υποφακέλους με την
ένδειξη  «Επιμέρους  Έντυπα  Οικονομικής  Προσφοράς»,  για  όσες  προσφορές  έχουν  κριθεί
αποδεκτές στο προηγούμενο στάδιο και μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά των
υποφακέλων αυτών.
Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια
αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών, οι ενσφράγιστοι φάκελοι
και  οι  υποφάκελοι  με  την  ένδειξη  Επιμέρους  Έντυπα  Οικονομικής  Προσφοράς  δεν
αποσφραγίζονται,  αλλά  κρατούνται  με  ευθύνη  της  επιτροπής  μέχρι  να  επιστραφούν  τους
οικονομικούς φορείς.

ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι
οικονομικές  προσφορές  ελέγχονται  βάσει  των  όρων  της  διακήρυξης  και  όσες  κριθούν
παραδεκτές κατατάσσονται αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Καθ’ όσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο  βάσει  τιμής,  (μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης),  προσωρινός  ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο
οικονομικός  φορέας  του  οποίου  η  προσφορά  κρίθηκε  αποδεκτή  με  βάση  τους  όρους  της
διακήρυξης, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που
περιέχουν  την  αυτή  ακριβώς  τιμή  και  είναι  σύμφωνες  με  τους  όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

η) Για τα ανωτέρω η επιτροπή συντάσσει πρακτικό «αποσφράγισης – αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών», το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Η επιτροπή -ως γνωμοδοτικό όργανο-
εισηγείται/γνωμοδοτεί με το πρακτικό αυτό για την αποδοχή ή μη των οικονομικών προσφορών
καθώς  και  για  την  ανάδειξη  του  οικονομικού  φορέα  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση (προσωρινού αναδόχου).

θ)  Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων «αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών και
τεχνικών προσφορών» και «αποσφράγισης – αξιολόγησης οικονομικών προσφορών» βάσει των
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πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων
προσφορών, επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,
ήτοι  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία  αναδεικνύεται  ο  οικονομικός  φορέας  στον
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). 
Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και με σχετική
ηλεκτρονική  ειδοποίηση  (μέσω  ηλεκτρονικού  μηνύματος)  με  χρήση  του  Συστήματος,
αποστέλλεται – κοινοποιείται στους προσφέροντες, για ενημέρωσή τους.

9.2 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
1.  Κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες  ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλει,  μέσα  σε  εύλογη  προθεσμία,  η  οποία  δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
2.  Η  πιο  πάνω  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε
παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που
δεν  επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως  προς  το  περιεχόμενο  τους,  ελλείψεις  ως  προς  τα
νομιμοποιητικά στοιχεία,  πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων,  διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά  ή  μη,  που  θεσπίζονται  με  νόμο,  κανονιστικές  πράξεις  ή  τα  έγγραφα  της
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους
της  διακήρυξης,  αλλά  μόνο  τη  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση,  ακόμη  και  με  νέα  έγγραφα,
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Σε κάθε περίπτωση, η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση  των  οικονομικών  φορέων  ή  να  έχει  ως  συνέπεια  ευνοϊκή  μεταχείριση
συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε
εύλογη  προθεσμία  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  σχετικής  πρόσκλησης,  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή
οικονομικής  προσφοράς  που  έχουν  υποβάλει,  αν  περιέχει  ασάφειες  ήσσονος  σημασίας
ατέλειες,  επουσιώδεις  παραλείψεις  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή  υπολογιστικά  σφάλματα  που  η
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα  την  ουσιώδη  αλλοίωση  της  προσφοράς  και  δεν  πρέπει  να  προσδίδει  αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός
του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 10ο  - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

10.1  Μετά  τη  κοινοποίηση  της  απόφασης  της  Ο.Ε.  περί  επικύρωσης  των  σταδίων  της
διαγωνιστικής διαδικασίας  και  την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή θα
ειδοποιήσει εγγράφως μέσω του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  να  υποβάλει  ηλεκτρονικά,  σε  φάκελο  με  σήμανση
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«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.
4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 4.2 της παρούσας,
ως αποδεικτικά στοιχεία προς απόδειξη των ισχυρισμών του κατά το υποβληθέν Τ.Ε.Υ.Δ.
10.2  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  εγκαίρως και  προσηκόντως,  επί ποινή αποκλεισμού,
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». το άρθρο 5 του Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και τα άρθρα 36
και 37 του Ν. 4412/2016. Προσκομίζονται δε σε έντυπη μορφή στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο
Αίγινας) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών  (3)  εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, βάσει της παρ. 1.2.1 του άρθρου 11 της Υπουργικής απόφασης Π1/2390/13, πλην
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των Φ.Ε.Κ.
Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο,  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή  και  δεν  απαιτείται  σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτείται
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορέα  και  κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία
ενδεικτικά είναι τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Για τα
υποβαλλόμενα έγγραφα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας.
Προς απόδειξη του εμπρόθεσμου της καταθέσεως, ο ανωτέρω φάκελος κατατίθεται επί αποδείξει
στην  έδρα  του  Δήμου  Αίγινας  που  βρίσκεται  επί  της  οδού  Οινώνης  3,  Τ.Κ.  180  10  και
συγκεκριμένα στο γραφείο πρωτοκόλλου όπου θα λάβει τον σχετικό αριθμό, και θα διαβιβασθεί
υπηρεσιακώς στην αρμόδια επιτροπή.
10.3 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
10.4  Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος
και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
10.5  Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  που  έχουν  καθορισθεί  με  την
παρούσα ή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος και,  με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του,  και,  η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος
που απορρίφθηκε.  Αν κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν αποδείξει  τη  μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού η διαδικασία ματαιώνεται.
10.6 Η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών έχει ως εξής:
10.6.1  Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  του
προσωρινού  αναδόχου  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  γίνεται  την  επόμενη
εργάσιμη ημέρα μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση
γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων
προσφορών.
10.6.2  Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν μέσω του συστήματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ.
1  του  Π.Δ.  28/2015,  τηρουμένων  των  διατάξεων  του  άρθρου  21  του  Ν.  4412/2016  περί
εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
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10.6.3  Η  Επιτροπή  Διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των  υποβαλλόμενων
προσφορών,  που έχει  παραλάβει  τον ενσφράγιστο φάκελο με τα επιμέρους απαιτούμενα σε
έντυπη μορφή δικαιολογητικά  κατακύρωσης  (αποδεικτικά  μέσα),  τα  οποία  έχουν  κατατεθεί
στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις  απαιτήσεις  της παρούσας διακήρυξης,  αποσφραγίζει  αυτόν,
μονογράφει και σφραγίζει όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ανά φύλλο.
10.6.4  Μετά  και  την  ως  άνω  αποσφράγιση,  η  Επιτροπή  προχωρεί  στον  έλεγχο  και  την
αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  που  κατατέθηκαν  ηλεκτρονικά  και  εντύπως.  για  την
πληρότητα και την νομιμότητά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν συντάσσει
σχετικό  πρακτικό  «αποσφράγισης  –  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης»,  το  οποίο
υπογράφεται από τα μέλη της.
10.6.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού  από  την  αρμόδια  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  των
προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο) και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή
(αποφαινόμενο όργανο) για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης, είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τα
ανωτέρω.
10.6.6  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  βάσει  του  σχετικού
πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
10.6.7  Παράλληλα,  πριν  τη  λήψη  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αρμόδια  επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών (γνωμοδοτικό όργανο), μπορεί,
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 104 και 105 του Ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη εισήγηση της,
να προτείνει  την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη
ποσότητα σε ποσοστό έως 15% με την προϋπόθεση ότι επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις του
προϋπολογισμού, ή για μικρότερη ποσότητα σε ποσοστό έως 50%.
10.6.8 Η απόφαση της Ο.Ε. μαζί με όλα τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, αναρτώνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού. Με σχετική
ηλεκτρονική  ειδοποίηση  (μέσω  ηλεκτρονικού  μηνύματος)  με  χρήση  του  Συστήματος,
αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,  για  ενημέρωση. Η
απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον δεν κοινοποιήθηκε
σε όλους τους προσφέροντες.
10.7 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α)  άπρακτη  πάροδος  των  προθεσμιών  άσκησης  των  προβλεπόμενων  στις  κείμενες  διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, εφόσον απαιτείται, από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 και 
γ)  κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον  προσωρινό ανάδοχο,  εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 6, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
10.8  Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
εντός  είκοσι  (20)  ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  Η
υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 11ο  - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του συστήματος,
για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’)
<< Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων
Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨>> όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
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Εάν  το  έγγραφο  δεν  φέρει  ψηφιακή  υπογραφή  υποβάλλεται  πρώτα  ηλεκτρονικά  και  στη
συνέχεια κατατίθεται  ή αποστέλλεται  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) στην αναθέτουσα αρχή,
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.
Ημερομηνία άσκησης της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της,
εκτός αν υπάρχει διάσταση μεταξύ του ηλεκτρονικού και του έντυπου κειμένου.
Η προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή
τον  αντίκλητο  κάθε  θιγόμενου  από  τυχόν  ολική  ή  μερική  παραδοχή  της  προδικαστικής
προσφυγής.  Η  παράλειψη  της  κοινοποίησης  αυτής  δεν  επάγεται  απαράδεκτο  της  αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν
μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου pdf προσκομιζόμενα
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρμόδια  υπηρεσία ή  βάσει  του  Ν.  3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11)  και  της  Υπουργικής
απόφασης <<Περί ηλεκτρονικού παραβόλου>> ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως
κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών ο Δήμος μέσω των αρμοδίων οργάνων του θα
προβεί στην αξιολόγηση αυτών και θα αποφανθεί σχετικά, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων  διατάξεων  και  των  σχετικών  διαδικασιών.  Τα  σχετικά  έγγραφα  (γνωμοδοτήσεις  –
αποφάσεις) θα γνωστοποιηθούν με ανάρτηση στο σύστημα.
Σημειώνεται ότι από 1.1.2017 για τις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης της παρούσας διακήρυξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρ. 345-374)
του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 2690/1999,
των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο  (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  ΦΕΚ  Β’
1317/23.04.2012) και αυτών του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13ο  - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης,  καταρτίζεται  αρμοδίως  η  σχετική  σύμβαση  που
υπογράφεται  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη.  Η  σύμβαση  για  την  υλοποίηση  της
υπηρεσίας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
παρούσα προκήρυξη και στα τυχόν παραρτήματα που την συνοδεύουν και στην προσφορά του
οικονομικού φορέα όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Η σύμβαση δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων και θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
της παροχής υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής:

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
 Τα συμβαλλόμενα μέρη
 Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα αυτών
 Την συμφωνηθείσα τιμή
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
 Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
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 Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας

Έκαστο συμφωνητικό θα συνταχθεί με έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από
το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε φορέα.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή έκαστου συμφωνητικού το οποίο πρωτοκολλείται
αυθημερόν και αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα ημερολογιακούς
μήνες και τίθεται εν ισχύ από την επομένη της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Για την
εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν γενικά τα άρθρα 200 έως 215 του Ν. 4412/2016.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα στην  προθεσμία  που ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,
κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  και  η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση
δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
Σε  κάθε  περίπτωση  η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των
ποσοτήτων  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  μελέτης,  ενώ  σε  ενδεχόμενο  που  λήξει  η
διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει
κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή.
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται
να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 15ο  - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Καθώς οι  παραδόσεις  θα είναι  τμηματικές,  και  οι  πληρωμές θα είναι  τμηματικές  μετά την
μηνιαία  ολοκλήρωση  των  παραδόσεων  και  την  τιμολόγηση  των  σχετικών  ποσοτήτων  (ανά
ημερολογιακό μήνα).
Η  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  στο  100%  της  αξίας  της  εκάστοτε  μηνιαίας  παραδοθείσας
ποσότητας,  μετά  την  οριστική  παραλαβή  και  τη  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου
παραλαβής-καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας  του  είδους θα γίνεται  τμηματικά με  έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου,
βάσει  της  αναληφθείσας  δαπάνης  σε  βάρος  των  οικείων  προϋπολογισμών.  Η  πληρωμή  θα
γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013
(παρ. Ζ), μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων
παραλαβής.
Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  επίσης  να  έχουν  υπόψη  τους  ότι  ο  ανάδοχος  βαρύνεται  με  τις
ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις καθώς και με το κόστος δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης
στον τύπο (αρχικού και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού) το οποίο θα επιμερισθεί ισόποσα σε
περίπτωση ανάδειξης περισσότερων του ενός αναδόχων, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που
τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί  στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κείμενο της διακήρυξης θα
αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αίγινας  στη  διεύθυνση:  http://www.aegina.gr,  στο
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ περίληψη της
παρούσης  διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στην  διαδικτυακή  εφαρμογή  διαύγεια,  (στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/), στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στον ελληνικό τύπο
καθώς και στο Δημαρχιακό Μέγαρο. 
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ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος και κάθε
μέλος του (σε περίπτωση ένωσης-κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται πλήρως
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, σε συνδυασμό με την
αναφερόμενη νομοθεσία.
Οι όροι της παρούσας διακήρυξης ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή
τους  με  κανόνες  δικαίου.  Σε  περίπτωση  σύγκρουσης  όρου  της  προκήρυξης
(συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου
ή προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν. 4412/2016, του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012, της ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν.
3463/2006, του Ν. 3852/2010 κα του Ν 2690/99, όπως ισχύουν.
                                                                               

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Δημήτριος Γ. Μούρτζης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ       7  /2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                                                                                 ΑΔΑΜ 

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ
2017-2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:             147.920,00 ευρώ

Φ.Π.Α. 24%:                              35.500,80 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ:                                 183.420,80 ευρώ
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                                                                                                                        ΑΙΓΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

                                                                                                                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                                                                    ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                      
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ
2017-2018»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται μεταφορά των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων του 
Δήμου από την Αίγινα στον Πειραιά και επιστροφή με οχηματαγωγά πλοία.

Η μεταφορά των οχημάτων θα γίνεται όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία οχηματαγωγά πλοία εκ των οποίων 
τα δύο κλειστού τύπου δυνάμενα να εκτελούν πλόες με ένταση ανέμου 7 Μποφώρ.

Τα προς μεταφορά οχήματα είναι α) Συρμός ρυμουλκού και ημιρυμουλκούμενου 
απορριμματοφόρου συνολικού μήκους 16,00μ και β) απορριμματοφόρα αυτοκίνητα μήκους 8,00μ,
γ) απορριμματοφόρα αυτοκίνητα μήκους 8,50 μ και δ) αυτοκίνητα μήκους μέχρι 5,00 μ. 

Ο προϋπολογισμός της μεταφοράς ανέρχεται στο ποσόν των  147.920,00 Ευρώ και Φ.Π.Α. 
35.500,80 ευρώ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και είναι ενταγμένη στον προϋπολογισμό 
του έτους με ΚΑ 20.10.6641, ΚΑ 02.10.6643, ΚΑ 02.15.6643, ΚΑ 02.20.6641.01, ΚΑ 02.20.6641.02, 
ΚΑ 02.20.6641.03, ΚΑ 02.25.6641.01, ΚΑ 02.25.6641.02, ΚΑ 02.25.6641.03, ΚΑ 02.25.6641.04, ΚΑ 
02.30.6641.01, ΚΑ 02.30.6641.02.

                                                                                                               ΑΙΓΙΝΑ 11-01-2017

                                                                                                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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                                                                                                                 ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                               

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ
2017-2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΡΘΡΟΝ 1  ον  :

α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός συρμού απορριμματοφόρου 
αυτοκινήτου αποτελούμενου από ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο συνολικού 
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μήκους 16,00 μ από Αίγινα στον Πειραιά  όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του 
ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: Διακόσια πέντε ευρώ (101,00 €).

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός συρμού απορριμματοφόρου 
αυτοκινήτου αποτελούμενου από ρυμουλκό και ημιρυμουλκούμενο απορριμματοφόρο συνολικού 
μήκους 16,00 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του 
ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: Διακόσια πέντε ευρώ (102,50 €).

ΑΡΘΡΟΝ 2  ον  :

α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 
μήκους 8,00 μ από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του 
ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: εκατόν  πέντε ευρώ (40,50 €).

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 
μήκους 8,00 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του 
ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: εκατόν  πέντε ευρώ (44,50 €).

ΑΡΘΡΟΝ 3  ον  :

α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 
μήκους 8,50 μ από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του 
ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: εκατόν  πέντε ευρώ (51,00 €).
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β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 
μήκους 8,50 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών 
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του 
ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: εκατόν  πέντε ευρώ (52,50 €).

ΑΡΘΡΟΝ 4  ον  :

α)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 
μήκους μέχρι 5,00 μ από Αίγινα στον Πειραιά όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του 
ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: εκατόν  πέντε ευρώ (22,00 €).

β)Για την μεταφορά δια οχηματαγωγού πλοίου ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 
μήκους μέχρι 5,00 μ από Πειραιά στην Αίγινα όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις ημέρες Αργιών
συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών και δικαιωμάτων υπέρ Ο.Λ.Π, Λ.Τ., Ν.Α.Τ. κ.λ.π. και του 
ναύλου του οδηγού.

Τιμή Μονάδος: εκατόν  πέντε ευρώ (24,50 €).

                                                                                                                 ΑΙΓΙΝΑ 11-01-2017

                                                                                                                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                                                              ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ……………………..                    ΠΕΙΡΑΙΑΣ………………………….

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                               

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ
2017-2018

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ (€)

7



Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

1
Μεταφορά

συρμού απορ/ρου
μήκους 16,00μ.

Τεμάχια 500,00

Αίγινα-
Πειραιά

101,00
50.500,00

Πειραιάς-
Αίγινα

102,50 51.250,00

2
Μεταφορά

απορ/ρου μήκους
8,00μ.

Τεμάχια 240,00

Αίγινα-
Πειραιά

40,50
9.720,00

Πειραιάς-
Αίγινα

44,50 10.680,00

3
Μεταφορά

απορ/ρου μήκους
8,50μ.

Τεμάχια 240,00

Αίγινα-
Πειραιά

51,00 12.240,00

Πειραιάς-
Αίγινα

52,50 12.600,00

4

Μεταφορά
αυτοκινήτου
μήκους μέχρι

5,00μ.

Τεμάχια 20,00

Αίγινα-
Πειραιά

22,00 440,00

Πειραιάς-
Αίγινα

24,50 490,00

                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ:   147.920,00 €

                                                                                                                     Φ.Π.Α. 24%:     35.500,80 €

                                                                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 183.420,80€

                                                                                                                                   ΑΙΓΙΝΑ 11-01-2017

                                                                                                                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                                                                    ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ……………………..                    ΠΕΙΡΑΙΑΣ………………………….

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                      

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ
2017-2018

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  Ο   – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η μεταφορά των απορριμματοφόρων του Δήμου από την 
Αίγινα στον Πειραιά και επιστροφή με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2017-2018.

ΑΡΘΡΟ 2  ο   – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις  
του Ν 4412/ 2016 με την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάση τιμής σε 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
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ΑΡΘΡΟ 3  ο   

Ο Μεταφορέας θα πρέπει να έχει στην κυριότητά του τουλάχιστον ένα οχηματαγωγό πλοίο 
δυνάμενο να εκτελέσει πλόες ανέμων 7 Μποφώρ καθ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

ΑΡΘΡΟ 4  ο   

Τα πλοία θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα αξιοπλοΪας καθώς και Πρωτόκολλο 
Γενικής Επιθεώρησης σε ισχύ ή αντίστοιχα έγγραφα από αναγνωρισμένο στην Ελλάδα 
νηογνώμονα. 

ΑΡΘΡΟ 5  ο   

Η μεταφορά των οχημάτων από την Αίγινα στον Πειραιά και επιστροφή στην Αίγινα θα 
γίνεται εντός της ίδιας ημέρας. 

Τα πλοία μεταφοράς θα πρέπει να εκτελούν τουλάχιστον τρία δρομολόγια ημερησίως από 
Αίγινα στον Πειραιά με επιστροφή. 

ΑΡΘΡΟ 6  ο   

Το πρώτο δρομολόγιο από την Αίγινα προς Πειραιά θα πρέπει να εκτελείται μεταξύ των 
ωρών 07:00 και 10:00 ένα μεταξύ των ωρών 11:00 και 14:30 και το άλλο από 14:00 μέχρι 16:00.

Το δρομολόγιο επιστροφής από Πειραιά θα πρέπει να εκτελείται μεταξύ των ωρών 07:30 
και 11:00, ένα μεταξύ των ωρών 12:00 και 15:00 και το άλλο μεταξύ των ωρών 16:00 και 19:00.

ΑΡΘΡΟ 7  ο
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Σε περίπτωση με εκτέλεσης των δρομολογίων από υπαιτιότητα του αναδόχου, ο Δήμος 
δύναται ν εκτελέσει τις απαιτούμενες μεταφορές με άλλον μεταφορέα και να απαιτήσει την 
διαφορά του ναύλου από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 8  ο

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει δρομολόγια για δύο συνεχείς ημέρες από 
υπαιτιότητα του, ο Δήμος μπορεί να διακόψει την σύμβαση σε βάρος του αναδόχου με κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 9  ο

Με την προσφορά ο μεταφορέας υποχρεούνται να καταθέσει τα εξής στοιχεία:

α) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης για κάθε σκάφος ή αντίστοιχο αναγνωρισμένου 
νηογνώμονα.

β) Εγγραφο εθνικότητας για κάθε σκάφος.

γ) Εγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σκαφών ή σχετικά 
ναυλοσύμφωνα. 

                                                                                                                                        ΑΙΓΙΝΑ 11-01-2017

                                                                                                                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                                                                                                                    ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

11



ΠΕΙΡΑΙΑΣ……………………..                    ΠΕΙΡΑΙΑΣ………………………….

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη διαδικασία
ανάθεσης

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6016
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3, ΑΙΓΙΝΑ , 180 10
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΠΗΤΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
- Τηλέφωνο: 2297320032
- Ηλ. ταχυδρομείο: varvarouli32@gmail.com
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.aegina.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

  CPV:(63720000-2)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ 
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»4 ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Οχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Οχι [] Ανευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή α) [……]
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του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την  κατάταξη στον  επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Οχι

ε) [] Ναι [] Οχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Οχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
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Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Οχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το τεχνικό  προσωπικό ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Οχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 

7



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Οχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
8



στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20;

[] Ναι [] Οχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν21:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Οχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Οχι 
-[] Ναι [] Οχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Οχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Οχι 
-[] Ναι [] Οχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Οχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου25;

[] Ναι [] Οχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Οχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Οχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Οχι

[.......................]
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Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Οχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Οχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Οχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων29,  λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Οχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης30;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Οχι

[...................…]

Εχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια31 κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Οχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Οχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
12



[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Οχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Αρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Οχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Οσον αφορά τα κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες  Α  έως  Δ του παρόντος μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Οχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Οχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Οχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με  τον  κύκλο εργασιών (γενικό  ή  ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Οσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίες36 που  ορίζονται  στη  σχετική

(προσδιορισμός  της  απαιτούμενης  αναλογίας-
αναλογία  μεταξύ  x και  y37 -και  η  αντίστοιχη
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Οσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Εργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες41,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχων42 όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Οχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Ετος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Ετος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας43 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να

[] Ναι [] Οχι
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Οχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Οχι

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Οχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Οχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται  να  εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό του αριθμού  των υποψηφίων που  θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικά44,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Οχι45

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ό κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ό κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος και  χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, 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 δωρεάν48.

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

Ό  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],
προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

2Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της  οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4Εχει  δηλαδή ως  κύριο  σκοπό την  κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων με  αναπηρία  ή  μειονεκτούντων
ατόμων.

5Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή  τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

8Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

9Οπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

10Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

11Οπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Αρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

12Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

13Οπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την



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

14Οπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15Οπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

16Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20Οικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση από  τη  συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

21Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

22Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Ελληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

23Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

24Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25Οπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

26. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

27Αρθρο 73 παρ. 5.



28Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

29Οπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30Πρβλ άρθρο 48.

31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

32Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

33Οπως περιγράφεται στο Παράρτημα  XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

34 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

36Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

37Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

38Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν να  ζητούν έως πέντε  έτη και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας   που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

39Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση  εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

40Πρέπει να απαριθμούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

41Οσον  αφορά  το  τεχνικό  προσωπικό  ή  τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που  δεν  ανήκουν  άμεσα  στην  επιχείρηση  του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

42Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

43Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

44Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

47Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να



συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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