
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αίγινα, 13-8-2021 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                   Αριθμ. πρωτ. 11201

          
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη  με  συνοπτικό  διαγωνισμό  επιλογή  αναδόχου  για  τη  διενέργεια  της  προμήθειας
ελαστικών  επισώτρων  και  μπαταριών  αυτοκινήτων  για  τα  οχήματα  του  Δήμου
Αίγινας, προϋπολογισμού 55.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. (μη συμπεριλαμβανομένης της
ομάδας Β της σχετικής μελέτης υπ’ αριθμό 15/2021, η οποία αφορά την προμήθεια
μπαταριών,  που  αφαιρούνται  από  τον  παρόντα  διαγωνισμό  προκειμένου  να
ανατεθεί η προμήθειά τους κατά παρέκκλιση, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με
την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α)τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
β)τις διατάξεις του Ν.3463/2006
γ)την  υπ’  αριθ.  157/2021 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και
δ) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οδός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ. Κωδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20036, 20030, 20032, 20033, 20019
Telefax: 22970-25099
E-mail: protocol@aeginadimos.gr
Κωδικός NUTS: EL307
Ιστοσελίδα: www  .  aegina  .  gr  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αίγινας, οδός Οινώνης 3, στις 27 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄
π.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
     άρθρου 2 του ν.  4412/2016 για  τον  παρόντα διαγωνισμό είναι  κατ’ ελάχιστον τα

ακόλουθα:
 α) η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης),
 β) η παρούσα διακήρυξη,
 γ) Η τεχνική έκθεση
 δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων

http://www.aegina.gr/




 ε) Ο προϋπολογισμός
 στ) Η οικονομική προσφορά
 ζ) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  
 η) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

 2. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από
την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www  .  aegina  .  gr  .

Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αίγινας, Οινώνης 3
       Αίγινα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22973-20032, 20036, 20030.

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού

1.  Ο  διαγωνισμός  αφορά  την  προμήθεια  ελαστικών  επισώτρων  και  μπαταριών
αυτοκινήτων  για  τα  οχήματα  του  Δήμου  Αίγινας, προϋπολογισμού  55.200,00  €
πλέον Φ.Π.Α.  (μη συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Β της σχετικής μελέτης υπ’
αριθμό 15/2021, η οποία αφορά την προμήθεια μπαταριών, που αφαιρούνται από
τον  παρόντα  διαγωνισμό  προκειμένου  να  ανατεθεί  η  προμήθειά  τους  κατά
παρέκκλιση, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.
4412/2016),  όπως αναλυτικά περιγράφονται  στην υπ΄ αριθμ.  15/2021 μελέτη που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν
στον  διαγωνισμό,  το  φυσικό  και  οικονομικό  αντικείμενο  της  σύμβασης  δεν  πρέπει  να
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4
του  άρθρο  132  του  Ν.4412/2016.  Δυνατότητα  μεταβολής  υφίσταται,  μόνο  υπό  τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός  προϋπολογισμός  σύμφωνα με  την  μελέτη  ανέρχεται  σε  68.448,00  € και
αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 55.200,00 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 13.248,00 €

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου
1.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και θα επιβαρύνει  τους Κ.Α
10.6671.01, 20.6671.01, 25.6671.01 και 30.6671.01 στον προϋπολογισμό του Δήμου ετών
2021-2022.  
2.Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
4.Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  μετά  από  την  σύνταξη  του  πρωτοκόλλου
παραλαβής  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  και  θα  επιβαρύνεται  με  όλα  τα  τέλη  και  τις
κρατήσεις που ισχύουν από τον νόμο. 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  86  του
Ν.4412/2016.

http://www.aegina.gr/




Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος
διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
Οι  προσφορές  μπορεί  να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με  ταχυμεταφορά (courier)  ή  με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην παρακάτω διεύθυνση: Οινώνης 3 Αίγινα – Τ.Κ 18010, στο
πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (δηλ.
έως  Πέμπτη  16  Αυγούστου  2021  και  ώρα  15:00΄).  Οι  εν  λόγω  προσφορές
πρωτοκολλούνται  έτσι  ώστε  να  αποδεικνύεται  η  ημερομηνία  παραλαβής.  Αυτές  οι
προσφορές δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στην Επιτροπή την ημέρα και ώρα του
διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με αυτές που κατατίθενται κατά την
διάρκεια του διαγωνισμού.
   Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή μέχρι τις
10:30΄  π.μ.  Μετά  τις  10:30΄  καμία  προσφορά  δεν  γίνεται  δεκτή.  Αντιπροσφορές  δεν
γίνονται δεκτές. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας σύμφωνα με
το άρθρο 1 της παρούσης.
   Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί  η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα,  η  αποσφράγιση  και  η  καταληκτική  ημερομηνία  αντίστοιχα  μετατίθενται  σε
οποιαδήποτε  άλλη ημέρα,  με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
σε  όσους  οικονομικούς  φορείς  έλαβαν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης,  και  αναρτάται  στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή  η  αποσφράγιση  των  προσφορών,  μπορεί  να  ορισθεί  και  νέα  ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α)
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε
περίπτωση  ταχυδρομικής  αποστολής  ή  κατάθεσης  στο  πρωτόκολλο,  οι  φάκελοι
προσφοράς  γίνονται  δεκτοί  εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  στο  πρωτόκολλο  της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει
ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του  περιεχομένου  των  προσφορών  που  αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του ………….. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα - ιδίως επωνυμία,
οδός,  αριθμός,  Τ.Κ.,  πόλη,  τηλέφωνο,  fax  και  e-mail  -  και  σε  περίπτωση  ένωσης
οικονομικών  φορέων  τα  στοιχεία  όλων  των  μελών  αυτής)  για  την  προμήθεια  :
«……………….» με αναθέτουσα αρχή ……. και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών….. 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 9.





β) ξεχωριστός  σφραγισμένος  φάκελος,  με  την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ο  οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 5. Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του
άρθρου  7  της  παρούσας,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην  Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
6.  Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού
σημειώνει  στο  πρακτικό  της  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  (ακριβή  ώρα  που  περιήλθε  η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8.  Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της
κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

1.  Ο  φάκελος  προσφοράς  (προσφορά)  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει,  επί  ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με
τα κατωτέρω:

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει
τα ακόλουθα:

α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  συμπληρωμένο  βάσει  του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής
της 5ης Ιανουαρίου 2016.

Προς  διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων,  υπόδειγμα  αυτού,  επισυνάπτεται  στη
παρούσα  διακήρυξη  και  επικουρικά  ο  Δήμος  έχει  αναρτήσει  στο  site  του  Δήμου
το αρχείο XML  για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν
μέσω της υπηρεσίας Promitheus ESPDint.





Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
διαγωνισμού,  οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  προσφεύγουν  απ’  ευθείας  στην
ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint, να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν
με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται
στην διακήρυξη,  να συμπληρώνουν τις  σχετικές  απαντήσεις  και  να το εκτυπώνουν σε
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.

Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία  23 της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  με  αρ.  πρωτ.    949/13-02-2018  (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)  καθώς  και  στις
οδηγίες του παρατήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016 και στο link:

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#
%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Οι  πληροφορίες  που  ορίζονται  στα  μέρη  ΙΙ  και  ΙΙΙ   δεν  πρέπει  να  παρέχονται  για
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας.

Οι  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  κριτήρια  επιλογής  του  μέρους  IV
περιορίζονται αποκλειστικά στο «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»  και δεν
χρήζει συμπλήρωσης το υπόλοιπο μέρος.

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) , είναι δυνατή,
με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73  του Ν.4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα,  νοείται  ο  νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,  όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης  συμβάσεων  ή  για  τη
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Οι   προσφέροντες  μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ  νέου Ε.Ε.Ε.Σ.,  το  οποίο  έχει  ήδη
χρησιμοποιηθεί  σε  προηγούμενη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  εφόσον
επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
μπορούν  να  υποβάλλονται  προσφορές  ή  αιτήσεις  συμμετοχής.  Αν  στο  διάστημα  που
μεσολαβεί  μεταξύ  της  ημερομηνίας  υπογραφής  του  ΕΕΕΣ  και  της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα
δηλωθέντα  στοιχεία,  εκ  μέρους  του,  στο  ΕΕΕΣ,  ο  οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την
προσφορά  του,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Στη  συνέχεια
μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας  στηρίζεται  στις ικανότητες  άλλων φορέων,  σύμφωνα με το
άρθρο 78 του N.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς
αυτούς.





β) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του
οικονομικού  φορέα  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του
νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του διοικητικού οργάνου και

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό
τους.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλουν  τα
παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  της  υποπεριπτ.  (β),  για  κάθε  οικονομικό
φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση.  Στην  υπεύθυνη  δήλωση  που  υποβάλει  η  ένωση
οικονομικών  φορέων  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ 15/2021 Μελέτη.

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ 15/2021 Μελέτη.

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως μη
κανονική.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές για το κάθε είδος και
συνολικά για όλα τα είδη της διακήρυξης. Το συνολικό ποσό πρέπει να αναγράφεται και
ολογράφως μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Προσφορές  με  συνολική  τιμή  υπερβαίνουσα  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό,
απορρίπτονται.

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ∆ήμο
Αίγινας. Περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά και παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον
τρόπο  που  προβλέπεται  στην  παρούσα  διακήρυξη  ή  που  θα  υποδείξει  η  αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.

Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. Προσφορά που
θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,  ή δεν
δίνεται ενιαία τιμή για όλα τα τεμάχια κάποιου από τα είδη της διακήρυξης, η προσφορά
απορρίπτεται ως μη κανονική.





Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1.  Η  τιμή  του  προς  προμήθεια  υλικού  δίνεται  ανά  μονάδα,  όπως  καθορίζεται  στον
προϋπολογισμό της Μελέτης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί  να υποβάλει  οικονομική προσφορά για το σύνολο της
προμήθειας ή και για τμήμα αυτής.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.

Άρθρο  11:  Παραλαβή  προσφορών  –  Στάδια  αποσφράγισης  αξιολόγησης  –
Κατακύρωση

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς.
α)  Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται  από τον
Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της
παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που
έχει  εμπρόθεσμα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λόγω  του  πλήθους  των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Η υποβολή
μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο  άρθρο  7.  Η  αποσφράγιση
διενεργείται  δημόσια,  παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21
του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής,  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική  προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού
καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά, προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά σύμφωνα με
την περ. α’ και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδο-
σίας.
γ) Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των περ. α’  και β’,  η αναθέτουσα αρχή,
εφόσον εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάτα-
ξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του
Ν.4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κα-
τακύρωσης. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με





τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Τα αποτελέσματα του ελέγ-
χου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του
άρθρου 105 του Ν.4412/2016 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της περ. γ’. Μετά
από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη δια-
δικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

δ)  Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  οι  προσφορές  έχουν  την  ίδια  ακριβώς  τιμή
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις
ισότιμες προσφορές.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες
αρχές,  τηρώντας τις  αρχές της ίσης μεταχείρισης και  της διαφάνειας,  ζητούν από τους
προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση
που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβα-
νομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκ-
μηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης
των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής
πρόσκλησης.

Άρθρο 12. Διαδικασία κατακύρωσης- δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προ-
σφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υπο-
βάλει εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχο-
νται και αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε μέρα που θα
οριστεί από αυτή ώστε να  ενημερωθούν όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές για να
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν :

Α. Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην
υπεύθυνη δήλωση της   παραγράφου  Β)  από τα  οποία προκύπτει  ότι   ο  προσωρινός
ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικου-
ρικής) κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύ-
ος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον
ως  την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει ει-
σφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικου-
ρική ασφάλιση. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται  από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προ-
σώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο)  και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπο-
γραφής. 





Γ. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσωρινός ανάδο-
χος είναι ενήμερος  ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων κατά το χρόνο υποβο-
λής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την ημερομη-
νία  υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Δ. Πιστοποιητικό, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή
του, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο
που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγ-
γελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση
έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν
προκύπτει  το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση). Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφαίνεται το ειδικό επάγγελμα το οποίο εί-
ναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγ-
γραφα που το πιστοποιούν (π.χ καταστατικό κτλ.).

Ε. Απόσπασμα 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 προ-
κύπτει ότι  δεν υφίστανται λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. 
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  έως τρεις  (3) μήνες πριν από την  υποβολή
του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ)  στις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  τον  κατά  περίπτωση  νόμιμο  εκ-
πρόσωπο.

Εάν από το υποβληθέν  ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος το αδικήματος  για το
οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές απο-
φάσεις.

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι:

i. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που θέτει εν αμφιβόλω την ακε-
ραιότητά του. 
ii.  Δεν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ου-
σιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλε-
σμα την πρόωρη καταγγελία  της προηγούμενης σύμβασης,  αποζημιώσεις ή άλλες πα-
ρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει απο-
κρύψει τις πληροφορίες αυτές ή  δεν έχει  υποβληθεί σε βάρος του η κύρωση του ορι-





ζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσία και κατά τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.44.12/2016
iii. Δεν συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 και ότι ο οι-
κονομικός φορέας δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
Ζ.  Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  ή  του  υποψηφίου  νομικού
προσώπου.    
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φο-
ρέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πι-
στοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτω-
ση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οι-
κονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμι-
μης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, κλπ.,  ανάλογα με  τη  νομική μορφή του οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υπο-
βολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δή-
λωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοι-
νοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φο-
ρέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/
ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκ-
πρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξου-
σία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικα-
νότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται  υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι απο-
κλεισμού ,ήτοι των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου.

Γενικά:

1.Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητι-
κό,  ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που ανα-
φέρονται  στην παρ.1,στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.2 και στην περίπτωση β΄ της
παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικα-
θίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται





ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστι-
κής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού ορ-
γανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ο οικονομικός φορέας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση προσκομί-
ζεται έγγραφο δικαστικής  ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.1,στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.2
και στην περίπτωση β΄ της παρ.4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προ-
σώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπο-
γραφής. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών.

Οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί έως  τρεις (3) μήνες πριν από την υπο-
βολή τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παρα-
πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει  στην
ένωση .

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία
έχουν  τη  μορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία
διέπονται. 

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευ-
κρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υπο-
βάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνο-
δευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγη-
ση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δι-
καιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρ-
μόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του
προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης της παρ. 1. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμε-
τοχής και  πριν  από το στάδιο κατακύρωσης,  κατ’  εφαρμογή του  πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016,είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, απορρίπτεται η προσφορά του προσω-
ρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
που είχε  προσκομισθεί,  σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016,  περί  εγγυήσεων,
εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδι-





κότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται. 
 4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγ-
γύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί,  και  η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προ-
σφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολο-
γητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η
πλήρωση μιας  ή περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με την παρ. 1 και τα άρθρα 75, περί κριτηρίων επιλογής, 76, περί κριτηρίων επι-
λογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου και 77, περί κριτηρίων επιλογής
σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συ-
ναφών επιστημονικών υπηρεσιών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου
και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, περί χρόνου συνδρομής όρων συμμετοχής και οψι-
γενών μεταβολών, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
σύμφωνα με το άρθρο 72, περί εγγυήσεων, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν ορι-
στεί  στα  έγγραφα της  σύμβασης,  χωρίς  να λαμβάνεται  υπόψη η προσφορά του  προ-
σφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι: α)
δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 και β) πληροί τα σχετικά
κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, η διαδι-
κασία ματαιώνεται. 
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλή-
ρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2, και τη διαβίβαση του φα-
κέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφα-
ση κατακύρωσης του άρθρου 105.
7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητι-
κών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης και στις
διατάξεις του παρόντος.

8.Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης)  ισχύει  ο ν.
4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επι-
κυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχε-
τικά τα εξής:

- Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγ-
γράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ.





2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμ-
βάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.)
για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντι-
γράφων. 

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδα-
πές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρ-
μόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνε-
ται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνί-
ες.

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικη-
γόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’
της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά συνοδεύονται
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρ-
μόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρ-
μόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.13 του Ν.4412/2016 τα αποδεικτικά τα οποία αποτε-
λούν  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,
εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία  βεβαιώνεται  η  ακρίβειά
τους.

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά απο-
δεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγ-
γράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.

9.Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού ορ-
γάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη πο-
σότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει
τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)
της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμ-
βασης.

Άρθρο 13. Συμφωνητικό - διάρκεια σύμβασης 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, το αρ-
μόδιο τμήμα του Δήμου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμ-
φωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) μέρες,  από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, αφού ο ανάδοχος καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης.





Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κη-
ρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει  για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106. Η αναθέτου-
σα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την κατα-
πίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Η προμήθεια  θα γίνει  τμηματικά  σύμφωνα με τις  ανάγκες  του  Δήμου και  ως μέγιστος
χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται η 31/12/2022. Σε περίπτωση μη ολοκλή-
ρωσης του οικονομικού αντικειμένου κατά την παραπάνω διάρκεια, ο Δήμος δύναται να
επεκτείνει  την χρονική διάρκεια  της  σύμβασης μέχρι  την ολοκλήρωση του  οικονομικού
αντικειμένου και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το αρχικό συμβατικό χρόνο, είτε
με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, είτε από αίτημα του προμηθευτή πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου. 

Άρθρο 14: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που
δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της  παρούσης  και  που  είναι
εγκατεστημένα νόμιμα στην Ελλάδα και σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την
Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης καθώς και
δ)  ενώσεις  προσφερόντων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  εφόσον
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης,
ε)  συνεταιρισμοί,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της
παρούσης,
στ)  κοινοπραξίες  προσφερόντων,  εφόσον  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο
αντικείμενο της παρούσης.
Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λάβουν  ορισμένη  νομική  μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  ο  διαγωνισμός  εφόσον  η  λήψη  ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 15: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε  προσφέρων  αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,
εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (αν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή  νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων)
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1.  Όταν υπάρχει  εις  βάρος του τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση για  έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
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 (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),
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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 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 (ΕΕ L 164
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 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 (ΕΕ L
309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.
3691/2008 (Α΄ 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  (ΕΕ  L  101  της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  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.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 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.  Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 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.
3.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή





από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει
αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου,(άρθρο 73 παρ.4 περ. β Ν.4412/2016.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3.
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,  παρότι  συντρέχει  ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή,  ο εν λόγω οικονομικός
φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα  μέτρα  που
λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση (παρ. 7 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016). 6. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση
της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο
εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία
εκδίδεται  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  παρέλευση  του  σχεδίου
απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα
σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή
αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα.
7.  Οικονομικός φορέας  που του έχει  επιβληθεί,  με  την  κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από
την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).

Άρθρο 16: Κριτήρια επιλογής Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  απαιτούν  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  είναι
εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο
κράτος - μέλος εγκατάστασής τους.

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1.  Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την
υπογραφή του  συμφωνητικού,  εγγύηση καλής  εκτέλεσης  των  όρων της  σύμβασης,  το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης  αξίας της σύμβασης (ή του
τμήματος αυτής αν προβλέπεται αυτό από τους όρους της παρούσας), χωρίς τον Φ.Π.Α.
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
3. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,





γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει  το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της 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.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  του  αναδόχου  από  ένα  ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
6.  Σε  περίπτωση  ανάθεσης  της  σύμβασης  σε  ένωση  (κοινοπραξία),  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
                                                                                                        
Άρθρο 18: Ενστάσεις
Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με  τα  οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με
το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει  σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Με  την  άπρακτη  πάροδο  των  ανωτέρω
προθεσμιών  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται  με πράξη της
αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  ή  μερικώς  δεκτή  από  το  αποφασίζον
διοικητικό όργανο.





Η προθεσμία  για  την  άσκηση  της  ανωτέρω  ένστασης  και  η  άσκησή  της  κωλύουν  τη
σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ή άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  εκτέλεσης   και  την
ακύρωση  της  πράξης  ή  της  παράλειψης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  που  εκδίδεται  ή
συντελείται επί της ένστασης του εν λόγω άρθρου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της
έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄8).
Η άσκηση της ένστασης του εν λόγω άρθρου, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ενδίκων βοηθημάτων. Πέρα από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη
τυχόν  προβλεπόμενη  από  γενική  διάταξη  ενδικοφανής  προσφυγή  ή  ειδική  προσφυγή
νομιμότητας.  Το  παράβολο  για  την  άσκηση  της  αίτησης  ακύρωσης  και  της  αίτησης
αναστολής υπολογίζεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του
άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄8).

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας
1.  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  συντάσσονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώσσα  και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των  τμημάτων  των  εγγράφων  της  σύμβασης  που  έχουν  συνταχθεί  σε  περισσότερες
γλώσσες,  επικρατεί  η  ελληνική  έκδοση.  Τυχόν  ενστάσεις  υποβάλλονται  στην  ελληνική
γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα,  και  η  μετάφραση  των  εν  λόγω  εγγράφων  μπορεί  να  γίνει  είτε  από  τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε
από ορκωτό μεταφραστή  της χώρας προέλευσης,  αν υφίσταται  στη  χώρα αυτή  τέτοια
υπηρεσία.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης
είτε  από το  νόμιμο  επικυρωμένο  έγγραφο  από  το  αρμόδιο  Προξενείο  της  χώρας  του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με
την  συνθήκη  της  Χάγης  της  05-10-61.  Η  επικύρωση  αυτή  πρέπει  να  έχει  γίνει  από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται  σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται  από
μετάφραση στην ελληνική.
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου,  θα  γίνονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική  γλώσσα.  Ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την
αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για  τη  δημοπράτηση  και  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των
παρακάτω νομοθετημάτων:
-  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).





- το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 περί δημοσιεύσεων.
- το άρθρο 47 του Ν.4472/2017.
- της υπ’ αριθμ.57654/23-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1781/2017 Τεύχος Β΄) περί
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ.
-  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').
-  του  Ν.3463/2006 «Κύρωση του  Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006
τεύχος Α').
-  του  Ν.4250/2014 «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . - του Ν. 3861/2010 (Α’
112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
-  οι  σε  εκτέλεση  των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις,  καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που
εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη  αυτής  (περίληψη  της  διακήρυξης)  δημοσιεύεται  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,
τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www  .  aegina  .  gr  ).
 
Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεσθεί  η  προμήθεια  είναι  τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 15/2021 Μελέτης.

Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λπ. για τον
διαγωνισμό  ,το  αργότερο  έξη   (6)  μέρες  πριν  από  την  ημερομηνία   λήξης  υποβολής
προσφορών, αυτές θα παρέχονται  εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4)
πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών.  Για  οποιαδήποτε
τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι
ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Δήμου
www.aegina.gr. 

Άρθρο 24: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  έχει
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.

http://www.aegina.gr/




Άρθρο 25. Εμπιστευτικότητα

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.

Τονίζεται  ότι  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.

Άρθρο 26. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα

Το δικαίωμα  πρόσβασης  στα  έγγραφα των  προσφορών άλλων οικονομικών  φορέων
ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1  του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34).

Άρθρο 27: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση
του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει  να έχει  ολοκληρωθεί  εάν δεν
ορίζεται διαφορετικά το αργότερο δύο έτη μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του 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  X  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  Ν.4412/2016.  Η
τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων  συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ο Ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές
πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι
οι  εμπιστευτικές  αυτές  πληροφορίες  προστατεύονται  από  την  Πολιτική  Ασφάλειας
Πληροφοριών του Δήμου Αίγινας,  την  υφιστάμενη Εθνική  Νομοθεσία περί  προστασίας
προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία
του Οργανισμού.
Ο ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Αίγινας, αναλαμβάνει
την υποχρέωση έναντι του Δήμου Αίγινας αποφυγής οιασδήποτε διαρροής τους και του
χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια. 
Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Αίγινας ως Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του
Δήμου  Αίγινας,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαφυλάξει  το  απόρρητο  και  να  μην
αποκαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση
σε αυτά. 
Ο ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει:

 Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδί-
αν μόνο χρήση η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται.

 Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυ-
τόν για τον οποίο δόθηκαν.

 Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες.





 Να επιστρέψει στο Δήμο Αίγινας οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί.
Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά
συστήματα του Δήμου Αίγινας με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε περίπτωση που
έχει την υποψία ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα
πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Αίγινας.
Η υποχρέωσή του αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών
πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της
συνεργασίας του με τον Δήμο Αίγινας ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του
έχει δοθεί, θα συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του
με τον Δήμου Αίγινας.

Ο ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους
του εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να
επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις εναντίον του.

Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη
αποκάλυψη αποτελεί  καταστρατήγηση της Πολιτικής Ασφάλειας  του Δήμου Αίγινας  και
λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.  

Άρθρο 28 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η έγκριση διενέργειας  της δημοπρατούμενης προμήθειας και  η δέσμευση της σχετικής
πίστωσης,  αποφασίστηκε  με  την  υπ’  αριθμ.  157/2021 Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ





ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                   ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ      15  / 2021
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

  ΣΥΝΟΛΟ:              55.200,00 €

Φ.Π.Α. 24%:              13.248,00   €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  68.448,00 €

                                                                                             ΑΙΓΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2021
                                                                                H ΣΥΝΤΑΞΑΣA

                                                                                ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗ
                                                                                 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ





ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

   Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση  καινούργιων ελαστικών 
και μπαταριών αυτοκινήτων, για όλους τους τύπους οχημάτων που διαθέτει, για τις 
ετήσιες ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων του, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ. για το σύνολο της προμήθειας, προϋπολογισμού  68.448,00 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

      ΣΥΝΟΛΟ:         55.200,00 €

         Φ.Π.Α. 24%:      13.248,00   €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  68.448,00 €

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου.

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.

Η εν λόγω δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και 2022 και συγκεκριμένα τους 
Κ.Α: 10.6671.02, 20.6671.02, 25.6671.03, 30.6671.02 για την προμήθεια ελαστικών 
οχημάτων του Δήμου  και τους Κ.Α 10.6671.01, 20.6671.01, 25.6671.01, 30.6671.01 
για την προμήθεια μπαταριών οχημάτων του Δήμου.

Η προμήθεια που αφορά την ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΛΕΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ) συνολικού προϋπολογισμού 57.833,60€  με ΦΠΑ θα 
πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμου με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάση τιμής. (χαμηλότερη τιμή)

Ειδικά η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) συνολικού 
προϋπολογισμού 10.614,40€ με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μετά από 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.

Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας ορίζεται η 
31/12/2022.

 Τα ελαστικά είναι ορισμένων διαστάσεων και τοποθετούνται σε εμπρόσθιους
και  κινητήριους τροχούς.   Η υπηρεσία μας  χρειάζεται  ποιοτικά και  αναγνωρισμένα





ελαστικά  από  αναγνωρισμένους  κατασκευαστές  ή  αντιπροσώπους  που
δραστηριοποιούνται στην εμπορία ελαστικών. 

       Η παρούσα μελέτη τεχνικών προδιαγραφών καλύπτει, τις απαιτήσεις και
τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται, κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων και
μπαταριών που χρησιμοποιούνται γενικώς στα οχήματα  και μηχανήματα έργων.
  
        Σχετικά  βοηθήματα  είναι,  η  προδιαγραφή  ETRTO  (the European Tyre
RimTechnical Organization) η οδηγία 92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε., το ΦΕΚ
589  τεύχος  2ο  της  30-09-92  που  ενσωματώνει  την  παραπάνω  οδηγία  και  οι
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, σχετικές με τα ελαστικά των
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ'
αυτά
         Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου  και
σύμφωνα με το αρθ,  86  του Ν 4412/  2016  με  την πλέον συμφέρουσα,  από
οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

          Τα  ποσά  που  αναφέρονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  δεν
δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στην διάθεσή τους ανά ομάδα οχήματος ή
μηχανήματος.  Η  διάθεση  και  η  κατανομή  των  ποσών  θα  γίνει  βάσει  των
πραγματικών αναγκών του Δήμου οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια
της σύμβασης και μέχρι της εξάντλησής της. 

       Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων
που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί
στην απαίτηση του δήμου

          Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις

Οι τιμές των ελαστικών και των μπαταριών θα παραμείνουν αμετάβλητες μέχρι 
την ολοκλήρωση της προμήθειας.

                                                                                      

                                                                                             ΑΙΓΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2021
                                                                                H ΣΥΝΤΑΞΑΣA

                                            

                                                                              ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗ                                                                                   
                                                                                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                                                                                               





ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΟΜΑΔΑ Α (ΕΛΑΣΤΙΚΑ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24% (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

1 385/65-R
22,5

34352100-
0

8 τεμ. 390,00 3.120,00 748,80 3.868,80

2 315/80
R22,5

ΕΜΠΡΟΣΘΙ
Ο

34352100-
0

10 τεμ. 360,00 3.600,00 864,00 4.464,00

3 315/80
R22,5

ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-
0

10 τεμ. 360,00 3.600,00 864,00 4.464,00

4 13-R 22,5 34352100-
0

34 τεμ. 360,00 12.240,00 2.937,60 15.177,60

6 245/70-
R19,5

ΕΜΠΡΟΣΘΙ
Ο

34352100-
0

2 τεμ. 320,00 640,00 153,60 793,60

7 245/70-
R19,5

ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-
0

4 τεμ. 330,00 1.320,00 316,80 1.636,80

8 10-R 16,5 34352100-
0

20 τεμ. 190,00 3.800,00 912,00 4.712,00

9 12-R 16,5 34352100-
0

6 τεμ. 220,00 1.320,00 316,80 1.636,80

10 185/65 R14 34352100-
0

8 τεμ. 60,00 480,00 115,20 595,20

11 285/70/19,5
ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-
0

8 τεμ. 270,00 2.160,00 518,40 2.678,40

12 285/70/19,5
ΕΜΠΡΟΣΘΙ

Ο

34352100-
0

5 τεμ. 270,00 1.350,00 324,00 1.674,00





13 215/75/17,5
ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-
0

12 τεμ. 170,00 2.040,00 489,60 2.529,60

14 215/75/17,5
ΕΜΠΡΟΣΘΙ

Ο

34352100-
0

6 τεμ. 170,00 1.020,00 244,80 1.264,80

15 155/80 -R12 34352100-
0

16 τεμ. 55,00 880,00 211,20 1.091,20

16 195/70-R15
ΕΜΠΡΟΣΘΙ

Ο

34352100-
0

10 τεμ. 65,00 650,00 156,00 806,00

17 195/70-R15
ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-
0

16 τεμ. 65,00 1.040,00 249,60 1.289,60

18 185/80-R14 34352100-
0

8 τεμ. 80,00 640,00 153,60 793,60

19 205-R 16 34352100-
0

4 τεμ. 140,00 560,00 134,40 694,40

20 205/60 - R16 34352100-
0

4τεμ. 140,00 560,00 134,40 694,40

21 195/65-R15 34352100-
0

4τεμ. 65,00 260,00 62,40 322,40

22 405/70-R20 34352100-
0

4τεμ. 420,00 1.680,00 403,20 2.083,20

23 165/70-R14 34352100-
0

8 τεμ. 70,00 560,00 134,40 694,40

24 15,5/80 -
R24

34352100-
0

4τεμ. 390,00 1.560,00 374,40 1.934,40

25 16/70 - R24 34352100-
0

4τεμ. 390,00 1.560,00 374,40 1.934,40

                                                                             

                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ:      46.640,00 €
                                                                                             Φ.Π.Α. 24%:    11.193,60 €                                                                                      

                                                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  57.833,60 €

                                            





ΟΜΑΔΑ Β (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)      

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ

ΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Ο ΚΟΣΤΟΣ
(€)  ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24% (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Ο ΚΟΣΤΟΣ

(€)
1 12V-170AH 31440000-2 26 τεμ. 150,00 3.900,00 936,00 4.836,00

2 12V-140AH 31440000-2 2τεμ. 120,00 240,00 57,60 297,60

3 12V-120AH 31440000-2 10 τεμ. 120,00 1.200,00 288,00 1.488,00

4 12V-100AH 31440000-2 15 τεμ. 80,00 1.200,00 288,00 1.488,00

5 12V-80AH 31440000-2 6 τεμ. 95,00 570,00 136,80 706,80

6 12V-70AH 31440000-2 4 τεμ. 90,00 360,00 86,40 446,40

7 12V-55AH 31440000-2 2 τεμ. 70,00 140,00 33,60 173,60

8 12V -45AH
Τ.ΙΑΠΩΝΙΑΣ

31440000-2 15 τεμ. 50,00 750,00 180,00 930,00

9 12V-44AH 31440000-2 4 τεμ. 50,00 200,00 48,00 248,00

                                                                                 
                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:       8.560,00 €

                                                                                      Φ.Π.Α. 24%:    2.054,40 €                                                                                      
                                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  10.614,40 €
                                     
   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 26/05/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 26/05/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός





ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Β (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

Α/Α ΠΕΡΙΓ
ΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΤΕΜ. ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΤΕΜ. ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛ
Ο

ΤΕΜ. ΣΥΝΟ
ΛΟ

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ

1 12V-
170AH

150,00 0 0 0 0 26 τεμ. 3.900,00 0 τεμ. 0 26
τεμ,

3.900,00

2 12V-
140AH

120,00 2τεμ. 240,00 0 0 0τεμ. 0 0 0 2τεμ. 240,00

3 12V-
120AH

120,00 0 0 0 0 10 τεμ. 1.200,00 0 0 10
τεμ.

1.200,00

4 12V-
100AH

80,00 0 0 0 0 14 τεμ. 1.120,00 1 80,00 15
τεμ.

1.200,00

5 12V-
80AH

95,00 0 0 0 0 3 τεμ. 285,00 3 285,00 6 τεμ. 570,00

6 12V-
70AH

90,00 0 0 0 0 4 τεμ. 360,00 0 0 4τεμ 360,00

7 12V-
55AH

70,00 0 0 0 0 2 τεμ. 140,00 0 0 2 τεμ. 140,00

8 12V -
45AH

50,00 5 τεμ. 250,00 5 τεμ. 250,00 0 0 5 τεμ. 250,00 15
τεμ.

750,00

9 12V-
44AH

50,00 0 0 0 0 0 0 4 τεμ. 50,00 4 τεμ. 200,00

                 ΣΥΝΟΛΟ 490,00 250,00 7.005,00 665,00 8.560,00

           Φ.Π.Α 24% 117,60 60,00 1.681,20 159,60 2.054,40

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 607,60 310,00 8.686,20 824,60 10.614,40

Ειδικά η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) συνολικού 
προϋπολογισμού   10.614,40€   με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μετά από   
πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 26/05/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 26/05/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός





ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                      
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΡΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1  Ο   – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ελαστικών επισώτρων και 
μπαταριών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 
2021 – 2022.

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.

ΑΡΘΡΟ 3  ο   – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

3α - ΟΜΑΔΑ Α (ΕΛΑΣΤΙΚΑ)

           Όλα τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα θα είναι καινούργια πρώτης χρήσης
και εργοστασίου με καλή φήμη στην κατασκευή ελαστικών επισώτρων κατάλληλων για
όλες τις εποχές και θα έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά  όπως αναφέρονται πιο κάτω:
          Η παρούσα μελέτη αφορά στην  προμήθεια και τοποθέτηση  καινούριων
ελαστικών στα οχήματα και στα μηχανήματα έργου του Δήμου μας προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και αντικατάστασης που θα προκύψουν
στην διάρκεια  των ετών  2021&2022.
       Η  υπηρεσία  μας  χρειάζεται  ποιοτικά  και  αναγνωρισμένα  ελαστικά  από
αναγνωρισμένους  κατασκευαστές  ή αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται  στην
εμπορία  και  τοποθέτηση  ελαστικών.  Η  παρούσα  μελέτη  τεχνικών  προδιαγραφών
καλύπτει,  τις  απαιτήσεις  και  τους  ελέγχους  που  πρέπει  να  γίνονται,  κατά  την
παραλαβή  ελαστικών  επισώτρων  που  χρησιμοποιούνται  γενικώς  στα  οχήματα  και
μηχανήματα έργων.
           Σχετικά βοηθήματα είναι, η προδιαγραφή ETRTO (the European Tyre Rim
Technical Organization)  η οδηγία 92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε., το ΦΕΚ
589  τεύχος  2ο  της  30-09-92  που  ενσωματώνει  την  παραπάνω  οδηγία  και  οι
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, σχετικές με τα ελαστικά των
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ'
αυτά.
         Τα  ελαστικά  που  ζητούνται  από  την  υπηρεσία  μας,  μπορούμε  να  τα
ταξινομήσουμε ανάλογα με μορφή πέλματος στην κατηγορία  μεσαίας χρήσης δρόμου
RADIAL

Η πρώτη ύλη κατασκευής  τον  ελαστικών είναι  από μίγμα φυσικού και  συνθετικού
ελαστικού. Ο σκελετός ( CARCASS ) αποτελείται, από δέσμη λινών (από nylon ή άλλη
συνθετική  ίνα  ή  πλέγματος  χαλύβδινων  συρμάτων)  και  ενισχύεται,  με  μία  ή





περισσότερες  περιμετρικές  λωρίδες  (breakerbelt)  οι  οποίες  αποτελούνται  από
συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων . 

           Τα ελαστικά πρέπει, να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά
ελαττώματα :
α. Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων .
β. Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται, η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία
κατά τη χρήση. 
γ. Διαχωρισμός των λινών .
δ. Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών .
ε.  Ελαττωματική  κυκλική  στεφάνη  με  κυρτώματα η  ελλιπή κάλυψη του  μεταλλικού
πυρήνα με ελαστικό.
στ. Η ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες από την
ημερομηνία κατασκευή τους.
          Τα υπό προμήθεια ελαστικά ακτινωτού τύπου (RADIAL ) των οποίων ο τύπος
να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρία κατασκευής
τους. Η πιστοποίηση αυτή να κατατεθεί μαζί με τις προσφορές.

Τεχνικά - Φυσικά χαρακτηριστικά.
         Το μέγιστο φορτίο το οποίο επιτρέπεται να μεταφέρει το κάθε ελαστικό στην
προβλεπόμενη μέγιστη ταχύτητα χαρακτηρίζεται σαν «ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ» ( Load
Index  -  L.I.)  Εκφράζεται  με  ένα  ακέραιο  αριθμό  και  οι  αντίστοιχες  τιμές  σε  Kgr
φαίνονται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής ETRTO . Παρά τη θέσπιση του
L.I , χρησιμοποιείται  κύρια στα «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ» επίσωτρα , η παλαιά κωδικοποίηση
του μέγιστου φορτίου που είναι ο «ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ» (Play Rating - Ρ.R.) εκφράζεται
με έναν άρτιο αριθμό από το 4 έως το 60.
        Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την ασφαλή μεταφορά του μέγιστου
επιτρεπτού φορτίου χαρακτηρίζεται σαν «ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ» (Speed Symbol -
S .S.) εκφράζεται με ένα γράμμα του Λατινικού αλφαβήτου και οι αντίστοιχες τιμές σε
Km/h φαίνεται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής ETRTO.
         Το πέλμα των επισώτρων όταν αυτά εξετάζονται σύμφωνα με τα κατωτέρω
αναφερόμενα θα πρέπει να έχει αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 2.000 Lb/ìr\2 και τα
πλευρικά τοιχώματα αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 1.300 Lb/ìr\2 .
            Τα επίσωτρα όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον πρέπει, να
μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους.
         Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα πρέπει να είναι καινούργια,
άριστης ποιότητας,  Α΄ διαλογής και  παραγωγής (επί ποινής αποκλεισμού)  εντός
τελευταίου 12-μήνου πριν από την ημερομηνία παράδοσης τους.

Διαστάσεις
           Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού εκφράζεται, με το πλάτος του
ελαστικού σε ίντσες ή χιλιοστά, τη «σειρά» και τη διάμετρο του σώτρου. Μαζί δε με τις
διαστάσεις κάθε ελαστικού καθορίζεται  και ο τύπος αυτών , όπως ταξινομείται  στις
παραπάνω κατηγορίες 1α, 1β, και 1γ.
             Οι  διαστάσεις  του  πλάτους  και  της  διαμέτρου  των  επισώτρων είναι
προδιαγραφόμενες στην ETRTO  και μπορούν να ελέγχουν επί του ελαστικού που
έχει  «ζανταρισθεί»  στη  ζάντα  ελέγχου  που  αναφέρεται  στην  ανάλογη  στήλη  της
ETRTO





              Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των ελαστικών κατά τη χρήση
είναι  οι  μέγιστες  επιτρεπτές  που προσλαμβάνει  το  ελαστικό  όταν τοποθετείται  στο
κατάλληλο επισώτρο και φουσκώνεται στην προβλεπόμενη πίεση.

Εγγύηση, ποιότητα (επί ποινή αποκλεισμού) 

       Οι  προδιαγραφές  κατασκευής  των  ελαστικών  θα  είναι  σύμφωνες  με  τους
κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού  ETRTO (  the European Tyre Rim Technical
Organization) ή άλλου ισοδύναμου, με τις  διατάξεις  της οδηγίας 92/23/31-3-92 του
Συμβουλίου της Ε.Ε. και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που ενσωματώνει την
παραπάνω οδηγία  και  τις  τροποποιήσεις  και  συμπληρώσεις  που ισχύουν σήμερα.
σχετικές με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και
με την εγκατάσταση τους σ' αυτά.
            Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι
πρώτης  ποιότητας,  στερούνται  εργοστασιακών  ελαττωμάτων  και  δεν  είναι  από
αναγόμωση.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον ενός
(1) έτους ή 50.000Km με δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών 
ελαστικών.
          Τα ελαστικά πρέπει  να έχουν έγκριση καταλληλότητας  σύμφωνα με τον
κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση
(Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του
ελαστικού.  Επί  των  ελαστικών  πρέπει  να  αναγράφονται  όλα  τα  τεχνικά  στοιχεία
σύμφωνα με την ETRTO , καθώς και το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι
προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική
περιγραφή των επισώτρων, σχέδια, φωτογραφίες όπως και κάθε άλλο στοιχείο που
μπορεί να υποβοηθήσει την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας ( επί ποινή 
αποκλεισμού) σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την  Ελληνική νομοθεσία, να 
αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) 
και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να 
αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την ETRTO, καθώς και το 
εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι  προσφορές των προμηθευτών πρέπει 
να περιλαμβάνουν ( επί ποινή αποκλεισμού) τεχνική περιγραφή των  επισώτρων, 
σχέδια, φωτογραφίες όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να υποβοηθήσει την 
αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.

Μακροσκοπικός Έλεγχος 
         Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και
αποβλέπει στη διατύπωση της συμφωνίας με τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής
περιγραφής καθώς και των στοιχείων της προσφοράς των μειοδοτών.
          Τα ελαστικά επίσωτρα ελέγχονται κατ' όψη ως προς την καινούργια κατάσταση
της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας τους , δηλαδή της απουσίας ρωγμών και
άλλων ελαττωμάτων.
         Δειγματοληπτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος, κατά τον
οποίο ελέγχονται :
α. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία.





β. Ο σκελετός.
γ. Η αντοχή στον εφελκυσμό.
Οι εργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι γίνονται με έξοδα του προμηθευτή κατ' επιλογή της
επιτροπής παραλαβής, η οποία μπορεί και να παραλείψει αυτούς παντελώς.
Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι
προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTΟ επισημάνσεις οι οποίες
πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας
και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.

Διάφορα
              Για την εκτέλεση όλων των προβλεπομένων στην παρούσα προδιαγραφή
εργαστηριακών ελέγχων υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής , ο οποίος υποχρεούται να
διαθέσει τα προβλεπόμενα όργανα και συσκευές. Σε αντίθεση περίπτωση βαρύνεται
με τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των δειγμάτων προς εκτέλεση
των δοκιμών σε άλλα εργαστήρια. 
              Επί πλέον η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης
οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες εξετάσεις σε ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο,
εφ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
              Οτιδήποτε δεν αναφέρεται, αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή
νοείται, ότι θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τέχνης και
τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών.

Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν,  θα πρέπει  να είναι  (  επί  ποινή
αποκλεισμού)  καινούργια,  άριστης  ποιότητας,  Α΄  διαλογής  και  παραγωγής
εντός τελευταίου 12-μήνου πριν από την ημερομηνία παράδοσης τους.

           Τα  ελαστικά  επίσωτρα  θα  πρέπει  να  είναι  RADIAL  (εκτός  εάν  το
περιγραφόμενο  είδος  ελαστικού  παραπέμπει  σε  τύπου  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ)  και  να
διαθέτουν  υψηλή αντοχή  και  μεγάλη  αντιολισθητική  ικανότητα  σε  όλες  τις  καιρικές
συνθήκες.

Τα  ελαστικά  θα  φέρουν  υποχρεωτικά  (επί  ποινή  αποκλεισμού)  ανάγλυφα  στην
εξωτερική επιφάνεια τους τα εξής
στοιχεία:

Μάρκα και τύπο
Ένδειξη χρόνου κατασκευής.
Ένδειξη DOT.
Έγκριση καταλληλότητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που

απεικονίζεται με το γράμμα Ε εγγεγραμμένο σε κύκλο με ακολουθία ενός αριθμού
που πιστοποιεί την συμμόρφωση στον κανονισμό ECE.

Σύμβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου.

         Τα πλαϊνά τους (μάγουλα) θα πρέπει να έχουν τα κύρια χαρακτηριστικά του
ελαστικού  αποτυπωμένα  ανάγλυφα  και  δεν  θα  έχουν  κανένα  εξόγκωμα.  Στην
προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρωτίστων να λάβουν υπόψη τους ότι
τα ελαστικά που θα προμηθευτεί ο Δήμος μας, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου
κατασκευαστή, με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα & το εξωτερικό.
        Ο  χρόνος  παράδοσης  των  ελαστικών  θα  είναι  τουλάχιστον  δέκα  (10)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας.





           Τα προσφερόμενα ελαστικά θα καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις της
παρούσας μελέτης και θα πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Τα ελαστικά θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται απο τον προμηθευτή στο
Σταθμό Μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Αίγινας στη θέση Σκοτεινή Δήμου
Αίγινας. 

Στοιχεία αναγνώρισης ελαστικών επισώτρων

Στο  πλαϊνό  κάθε  λάστιχου  βρίσκονται  κωδικοποιημένες  όχι  μόνο  οι  τεχνικές
προδιαγραφές του, αλλά και στοιχεία σχετικά με το πότε και που κατασκευάστηκε

Τελικά  για  κάθε  προσφερόμενο  τύπο  ελαστικού  είναι  απαραίτητη(  επί  ποινή
αποκλεισμού)   ,  η  απεικόνιση  του  σε  έντυπο  που  θα  περιέχει  όλα  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά  του  όπως:  ιδανική  πίεση  λειτουργίας,  μέγιστο  φορτίο  λειτουργίας,
υλικό κατασκευής και ειδικά για τα ελαστικά: σύμβολο ταχύτητας, μορφή πέλματος,
απόδοση σε βρεγμένο ή στεγνό δρόμο, αριθμό λινών και γενικά οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο θα είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση. 

3β - ΟΜΑΔΑ Β (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

Συσσωρευτές κλειστού τύπου, μεγάλης ισχύος εκκίνησης και κυκλικής σταθερότητας
και  μέγιστης  αντοχής  σε  κραδασμούς.  Οι  πλάκες  των  συσσωρευτών  θα  είναι
κατασκευασμένες από κράμα μολύβδου – ασβεστίου, πυκνού πλέγματος για χαμηλή
αυτοεκφόρτιση  σε  περιόδους  ακινησίας.  Όλοι  οι  προσφερόμενοι  συσσωρευτές  θα
παραδίδονται έτοιμοι για λειτουργία, με τα υγρά τους και την αρχική τους φόρτιση και
θα πρέπει να καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργία δύο (2) τουλάχιστον ετών που
θα καλύπτει κάθε ελάττωμα ή προβληματική λειτουργία που οφείλεται σε λανθασμένο
σχεδιασμό ή ατέλεια της κατασκευής (αστοχία υλικού). 

Ειδικά η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) συνολικού 
προϋπολογισμού   10.614,40€   με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μετά από   
πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 4ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
          Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους και τους
τύπους  ελαστικών  που  προσφέρουν.  Θα  αναφέρεται  το  εργοστάσιο  και  η  χώρα
κατασκευής των προτεινόμενων ελαστικών.

      Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν  (επί ποινή αποκλεισμού)  στις
προσφορές  τους  κατάλογο-prospectus  του  κατασκευαστή  των  ελαστικών  ή  του
επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα. Τα κατατιθέμενα prospectus, η παρουσία των
οποίων είναι  υποχρεωτική στις Τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα είδη,
πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις
προσφορές.

      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου  Αίγινας 
και σε συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα ελαστικά των οχημάτων και να
σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες της υπηρεσίας.





        Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού)  τα
ακόλουθα:

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας,
Α΄  διαλογής,  θα  στερούνται  εργοστασιακών  ελαττωμάτων,  δεν  θα  είναι  από
αναγόμωση και η παραγωγή τους θα είναι εντός του τελευταίου 12-μήνου πριν από
την ημερομηνία παράδοσης τους.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
Τα υπό προμήθεια ελαστικά είναι παραγωγής εργοστασίου χώρας της Ε.Ε. ή με την
επίβλεψη  και  τα  ποιοτικά  πρότυπα,  πρώτες  ύλες,  τεχνολογία  και  εγγυήσεις
εργοστασίου  της  Ε.Ε.  της  ίδιας  με  αυτό  επωνυμίας,  που  θα αναγράφεται  επί  του
ελαστικού.

Διευκρίνιση: Εφόσον κάποια συγκεκριμένη διάσταση ελαστικών από αυτές που
ορίζονται  στη μελέτη δεν παράγεται  σήμερα  σε  εργοστάσιο  χώρας της  Ε.Ε.
όπως  απαιτείται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές,  τότε  στην  περίπτωση  αυτή  εφόσον
προσκομιστεί  στην  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  σχετικό  αποδεικτικό  στοιχείο,  κατ’
ελάχιστο υπό μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης του διαγωνιζόμενου προμηθευτή που θα
επιβεβαιώνει το γεγονός, τότε η προσφορά για το συγκεκριμένο υπό προμήθεια
είδος με χώρα παραγωγής εκτός Ε.Ε. δύναται να γίνει αποδεκτή.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους 
αποδέχεταιi πλήρως και ανεπιφύλακτα.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
Οι  προδιαγραφές  κατασκευής  των  προσφερόμενων  ελαστικών  είναι  σύμφωνες  με
τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού ETRTO ή άλλου ισοδύναμου, την οδηγία
92/23/31-3-92 του Συμβουλίου της Ε.Ε. και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που
ενσωματώνει  την  παραπάνω  οδηγία  και  σύμφωνα  με  τις  τροποποιήσεις  και
συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
Οι τιμές του τιμολογίου ισχύουν τουλάχιστον για 12 μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης 

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
Τα ελαστικά που θα παραδίδει θα έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον
κοινοτικό κανονισμό  ΕCE και  την Ελληνική νομοθεσία,  να αναγράφεται  σ'  αυτά η
έγκριση  (Ε),  η  χώρα  έγκρισης  (αριθμός  που  δηλώνει  τη  χώρα)  και  ο  αριθμός
αναγνώρισης του ελαστικού.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι :
Για  Εγγύηση  Καλής  Λειτουργίας,  τουλάχιστον  για  ένα  (1)  έτος  ή  50.000  Km  και
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών ελαστικών. 





- Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
Για τον χρόνο παράδοσης των ελαστικών - τουλάχιστον 
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της παραγγελία

- Υπεύθυνη Δήλωση :
Για  τον  τόπο  παράδοσης  και  τοποθέτησης  των  ελαστικών  –  στο  Σταθμό
Μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας  

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι : 
Ότι: Εγγυούνται για την ποιότητα και καταλληλότητα των προσφερόμενων ελαστικών.

ΆΡΘΡΟ  5ο: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

       Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και
στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής
μόνο  μίας  έγκυρης  προσφοράς  στην  διαδικασία  των  διάφορων  σταδίων  του
διαγωνισμού.

              Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο των
προς προμήθεια  ειδών,  όπως προβλέπει  η  παρούσα διακήρυξη και  τα  συμβατικά
τεύχη της.

        Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν
το  Δήμο όσον  αφορά  στην  διάθεσή  και  η  κατανομή  τους βάσει  των
πραγματικών αναγκών του Δήμου, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια
της σύμβασης και μέχρι της εξάντλησής της.

          Εάν  κάποιος  από  τους  όρους  της  παρούσας  μελέτης  πάψει  να
ικανοποιείται  από  τους  μειοδότες  στην  διάρκειας  της  σύμβασης,  ο  Δήμος
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο κατά τα νόμιμα.

                                                                                            

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 26/05/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 26/05/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός





ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                      ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ )

Α/Α Περιγραφή
Αγαθού/ών

CPVS Ποσότη
τα

Ενδεικτική
Τιμή

μονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος (€)
χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%(€)

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος(€)

ΟΜΑΔΑ Α (ΕΛΑΣΤΙΚΑ)

1 385/65-R 22,5 34352100-0 8 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

2 315/80 R22,5
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ

34352100-0 10 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

3 315/80 R22,5
ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-0 10 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

4 13-R 22,5 34352100-0 34 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

6 245/70-R19,5
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ

34352100-0 2 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

7 245/70-R19,5
ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-0 4 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

8 10-R 16,5 34352100-0 20 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

9 12-R 16,5 34352100-0 6 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

10 185/65 R14 34352100-0 8 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

11 285/70/19,5
ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-0 8 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

12 285/70/19,5
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ

34352100-0 5 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

13 215/75/17,5
ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-0 12 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

14 215/75/17,5 34352100-0 6 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….





ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ

15 155/80 -R12 34352100-0 16 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

16 195/70-R15
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ

34352100-0 10 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

17 195/70-R15
ΟΠΙΣΘΙΟ

34352100-0 16 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

18 185/80-R14 34352100-0 8 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

19 205-R 16 34352100-0 4 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

20 205/60 - R16 34352100-0 4τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

21 195/65-R15 34352100-0 4τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

22 405/70-R20 34352100-0 4τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

23 165/70-R14 34352100-0 8 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

24 15,5/80 - R24 34352100-0 4τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

25 16/70 - R24 34352100-0 4τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

ΣΥΝΟΛΟ: …………... ……………. …………….

ΟΜΑΔΑ Β (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

1 12V-170AH 31440000-2 26 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

2 12V-140AH 31440000-2 2τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

3 12V-120AH 31440000-2 10 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

4 12V-100AH 31440000-2 15 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

5 12V-80AH 31440000-2 6 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

6 12V-70AH 31440000-2 4 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

7 12V-55AH 31440000-2 2 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

8 12V -45AH 31440000-2 15 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….





Τ.ΙΑΠΩΝΙΑΣ

9 12V-44AH 31440000-2 4 τεμ. ……………. …………... ……………. …………….

ΣΥΝΟΛΟ: …………... ……………. …………….

 Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα
τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των
ανωτέρω αγαθών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας,
μεταφοράς  αγαθών,  ασφάλισης,  αμοιβής,  μετακίνησης,  διαμονής  και  σίτισης  του
προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αίγινα , 26/05/2021

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Ταλέβη Αγγέλα 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                    
 Αίγινα , 26/05/2021

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
 Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr
[21PROC009073287 2021-08-13]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.aegina.gr
Πόλη: AΙΓΙΝΑ
Οδός και αριθμός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ. κωδ.: 18010
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλέφωνο: +302297320036
φαξ: +302297025099
Ηλ. ταχ/μείο: skafidas.chris@aeginadimos.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022, προϋπολογισμού 
55.200,00 € πλέον ΦΠΑ
Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών και 
μπαταριών αυτοκινήτων, για όλους τους τύπους οχημάτων που διαθέτει, για τις ετήσιες 
ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ. για το 
σύνολο της προμήθειας, προϋπολογισμού 68.448,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 15/2021 μελέτη που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): αρ. πρωτ. διακήρυξης 11201/13-8-2021

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

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι / Όχι
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Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

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

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

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