
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

αριθμός διακήρυξης
2 8 1/2017
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει 
  Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

  Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

  Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

  Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για

το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρω-
μών στις εμπορικές συναλλαγές
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  Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 

 Του Ν. 4250/2014 « Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομι-
κών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του
ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις.» 

 Της  Απόφασης  του   Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  56902/215/19.05.2017  (ΦΕΚ
1924/02.06.2017 τεύχοςΒ’) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 Της  Απόφασης  Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  57654/22.05.2017  (ΦΕΚ
1781/23.05.2017  τεύχος  Β')  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

  Του Ν. 4129/2013 (Α 52) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβα-
τικά 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. 

2. Τις αποφάσεις:
 Την με  αριθμ 436/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διε-

νέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό.
 Την με αριθμ 39/2017 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 Το με αριθμ 17REQ001773627 Πρωτογενές αίτημα που καταχωρηθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
 Την  με  αριθ.  436/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής   

 με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  ποσού  199.819,80€ σε  βάρος  του  ΚΑ
02.30.6662.04 του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017  και διατέθηκε ποσό
100.000,00€ σε βάρος του ΚΑ  02.30.6662.04  οικονομικού έτους 2017 (ΠΑΥ  με α/α
377/2017 σύμφωνα με την οποία δεσμεύθηκε η σχετική πίστωση κατά τα οριζόμενα
στις διατάξεις της  παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016). Το υπόλοιπο ποσό θα βα-
ρύνει  τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ

1.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

02.30.6662.04 199.819,80€

 Την υπ. Αριθ.  436/2017. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της
μελέτης,  τον  καθορισμό του τρόπου  εκτέλεσης  και  την  κατάρτιση  των  όρων της
διακήρυξης

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ιΠ ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  
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Τη  διενέργεια  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ,  για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Τεχνική
Μελέτη Α.Μ. 39/2017,  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού  199.819,80€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 1  ο

Αντικείμενο Προμήθειας
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ασφάλτου η οποία είναι απαραίτητη για τις
ανάγκες  των  τεχνικών  συνεργείων  ώστε  να  εκτελούν  τις  εργασίες  για  την  κάλυψη  των
τμημάτων της οδού που έχουν υποστεί φθορές (λακκούβες), για την πλήρωση των εκσκαφών
κατά  την  κατασκευή  δικτύων  ύδρευσης  ή  κατά  την  αποκατάσταση  βλαβών  στο  δίκτυο
ύδρευσης  και  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακαθάρτων  από  τα  συνεργεία  της  Υπηρεσίας
Ύδρευσης του Δήμου, για την ασφαλτόστρωση δρόμων και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη να
χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 2  ο

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με  χρήση της  πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)   μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr   του συστήματος σύμφωνα με  τα  οριζόμενα   στις  διατάξεις  της
απόφασης του  Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017
τεύχοςΒ’)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  ύστερα από κανονική προθεσμία
τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 66, 120 και 121 (παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. 

Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Τανάγρας
Δ/νση: Παμ. Ταξιαρχών 1, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας
Τηλ. : 2262351143
Fax : 2262351117
Ε-ΜΑΙL: info@tanagra.gr
Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Καναβάκη Μαρία 

2.1 Τόπος – Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
18/08/2017

18/08/2017 και
ώρα 13:00

11/09/2017 και ώρα
13:00

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
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με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με  το Ν. 4412/2016,  και στα σχετικά άρθρα  της Απόφασης του  Υπ. Οικονομίας
& Ανάπτυξης με αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχοςΒ’) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

2.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.  
2.2.1 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις
απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης του)  ταυτοποιούμενοι  ως
εξής:

Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  Ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν  Ελληνικό  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται  την  εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και
Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Κρατικών
Προμηθειών. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική,  όπως αυτά προσδιορίζονται  στο Παράρτημα IX Α για τις  δημόσιες  συμβάσεις
έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX
Γ  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών  του  π.δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία
να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο,
προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3)  εργασίμων ημερών και  σε  έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

2.2.2 Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτημα
εγγραφής εγκριθεί,  ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού
ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

ΑΡΘΡΟ 3  ο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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http://www.promitheus.gov.gr/




Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ο εξής : 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.Τ.
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 Ασφαλτόμιγμα Tn 760 85,00 64.600,00

2
Ασφαλτόμιγμα, μετά της 
μεταφοράς  επί τόπου του
έργου

Tn 100 90,00 9.000,00

3
Ασφαλτική  Προεπάλειψη 
(Πετρελαϊκό διάλυμα) 

Tn 5 1.605,00 8.025,00

4 Συγκολλητική Επάλειψη 
Βαρέλι

(200 kgr)
27 260,00 7.020,00

5
Ψυχρό ασφαλτόμιγμα χύμα
μορφή

Tn 400 160,00 64.000,00

6
Έτοιμο ψυχρό 
ασφαλτόμιγμα

Πλαστικό
δοχείο ή
πλαστικό
σάκο, των
25kgr ή
30kgr

1000 8,50 8.500,00

Άθροισμα: 161.145,00
Φ.Π.Α 24%: 38.674,80

ΣΥΝΟΛΟ: 199.819,80

 Η έγκριση της δαπάνης έγινε με την με αριθμ. 436/2017 απόφαση της ΟΕ σύμφωνα με την
οποία  εγκρίθηκε   δαπάνη  ποσού  199.819,80  €  σε  βάρος  των  προϋπολογισμών  των
οικονομικών ετών 2017-2018 και διατέθηκε πίστωση ποσού 100.000,00 €  σε βάρος του ΚΑΕ
02.30.6662.04 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2017  η οποία καταχωρήθηκε με
α/α  377/2017  στο   Μητρώο  Δεσμεύσεων.  Το  δε  υπόλοιπο  ποσό  θα  βαρύνει  τον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018

Προσφερόμενη     τιμή   
Προσφορά που δεν  υποβάλλεται σε ευρώ  και  σε σταθερές τιμές,  θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορά από την οποία  δεν προκύπτει με σαφήνεια  η τιμή,  για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών,  απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
   Η προσφερθείσα  τιμή  παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’  όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4   ο

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά
σειρά ισχύος είναι:

1. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας.
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3. Η Τεχνική Εκθεση  – Τεχνικές Προδιαγραφές-
4. Ο Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός.
5. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου
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Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που από τα συμφραζόμενα προκύπτει 
διαφοροποίησή τους, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Δημοπρατούσα Αρχή /  Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο Δήμος  Τανάγρας  ο  οποίος
διακηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές και ο οποίος θα
υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας.
Εργοδότης / Κύριος της προμήθειας / Υπηρεσία : Δήμος Τανάγρας
Φορέας της προμήθειας : Ο Δήμος Τανάγρας
Προϊσταμένη Αρχή : Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας. Η Προϊσταμένη Αρχή
είναι  ο αρμόδιος  φορέας που αποφαίνεται αιτιολογημένα  επί   τυχόν προσφυγών που θα
ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή  παράλειψη της Αναθέτουσας
Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού και επίσης αρμόδια για την κατακύρωση του
διαγωνισμού. 
ΤΙΤΛΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
Διακήρυξη : Το παρόν έγγραφο με τα τεύχη του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους
διαγωνιζόμενους/ συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την
περιγραφή  του αντικειμένου, τους όρους  και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες
διενεργείται ο  Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που  κρίνεται χρήσιμη από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Επιτροπή Διαγωνισμού και  Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού: Η
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού,  γνωμοδότησης και αξιολόγησης των προσφορών
είναι αρμόδια,  για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  τη γνωμοδότηση για κάθε
σχετικό ζήτημα και για  την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς
και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας για την
έγκριση  του  πρακτικού  και  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  συγκεκριμένου
διαγωνισμού.
Επιτροπή παραλαβής: Το αρμόδιο όργανο,  το  οποίο συγκροτείται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας και το οποίο έχει την ευθύνη για την παραλαβή
των προς προμήθεια ειδών από τον ανάδοχο.
Ανάδοχος ή Προμηθευτής ή Οικονομικός Φορέας: ο υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η
προμήθεια,  για την οποία ισχύει  ως αποδεικτικό  μέσο μόνο ο έγγραφος τύπος,  δηλαδή η
σύμβαση που θα υπογραφεί  μεταξύ  του  αναδόχου  και  του  Δήμου,  αφού  προηγηθεί  η
εγκριτική  -  κατακυρωτική   απόφαση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  από  την
Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου  Τανάγρας.
Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) :  Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά -
στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να
είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον
Προσφέροντα ή τον νόμιμο  εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων /
κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας
σύμβασης  προμήθειας στην  οποία μπορεί να  υποβάλει  προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος
(άρθρο 27 ν.4412/2016), ο οποίος πληροί τις  σχετικές προϋποθέσεις  που αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη.
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο
πλαίσιο  του  παρόντος  διαγωνισμού,  και  η  οποία   περιλαμβάνει  τα  δικαιολογητικά
συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.
Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η επιλογή του
Αναδόχου για  την υλοποίηση  της  προμήθειας και η  οποία  κοινοποιείται στον υποψήφιο
ανάδοχο.
Σύμβαση : Όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται ο έγγραφος
τύπος που θα λάβει η συμφωνία μεταξύ του μειοδότη και του Δήμου, για το σύνολο των
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συμφωνηθέντων αγαθών / υπηρεσιών
Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση της διακηρυσσόμενης προμήθειας.
Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά
του αναδόχου τιμή (συμπ/νου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια / υπηρεσία
και η οποία αναφέρεται στη σύμβαση.
Συμβατικά τεύχη : Τα  τεύχη της  σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου, καθώς και  όλα  τα τεύχη που τη συνοδεύουν και  τη συμπληρώνουν και
περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη τις σχετικές μελέτες και την Οικονομική και Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου.
Υπεύθυνη  Δήλωση  : Πρόκειται  για  τη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ή  σε  περίπτωση
αλλοδαπού υποψηφίου  για κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπό  του  ή  από  ειδικώς  εξουσιοδοτηθέντα  προς  τούτο  εκπρόσωπο  (σ’ αυτή  την
περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε, ότι  δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ,
κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 10 του Ν. 3614/2007, καθώς, επίσης, και τα
αναφερόμενα  στο  άρθρο  3,  παρ.  3  του  N.  4250/14  (ΦΕΚ  4/Α΄/26.3.2014)εκτός  και  εάν
ορίζεται ρητά επιμέρους διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 5  ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές  προδιαγραφές  όπως  έχουν  εγκριθεί  με  την  υπ΄αριθμ.  436/2017 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης της υπηρεσίας και  της
παρούσας διακήρυξης, και παρατίθενται αναλυτικά μαζί με  το συνολικό κέιμενο της μελέτης
στο Παράρτημά ΙΙ.

ΑΡΘΡΟ 6  ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών  που
ασκούν νόμιμα  την εμπορία ή διακίνηση των προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)  σε  κράτος-μέλος  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες  χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ'  της  παρούσας παραγράφου και
έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών
ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16)

Σημειώνεται:
1.  Η  Ένωση  οικονομικών  φορέων  δεν  υποχρεούται  να  λάβει  ορισμένη  νομική  μορφή
προκειμένου να υποβάλλει  προσφορά. Υποχρεούται  όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική
μορφή εφόσον της  ανατεθεί  η  σύμβαση,  και  κριθεί  ότι  απαιτείται  για  την  ικανοποιητική
εκτέλεση της σύμβασης .  (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16).
2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται  έναντι  της  αναθέτουσας  αρχής  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον.  Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.(άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16)
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3. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρο με κοινό εκπρόσωπο. Η Ένωση
προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο
με συμβολαιογραφική πράξη.
4.  Σε  περίπτωση  μετασχηματισμού  επιχειρήσεων  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της
προηγούμενης,
υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή την επελθούσα  μεταβολή  και  να
προσκομίσει  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  προκειμένου  να  κριθεί  εάν  και  αυτή
συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
5. Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της  Ένωσης  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  της  Ένωσης  κατά  τον  χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
6.  Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει  κατά τον  χρόνο εκτέλεσης της  Σύμβασης,  τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και
τους ίδιους όρους.  Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης και στις  δύο περιπτώσεις, μπορούν να
προτείνουν  αντικαταστάτη.  Η  αντικατάσταση  εγκρίνεται  με  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής ύστερα, από Γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Στην περίπτωση, που η ανάγκη
αντικατάστασης προκύψει  κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, η σχετική Απόφαση
λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
7. Η ένωση που υποβάλλει κοινή προσφορά πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζει την έκταση,
το είδος συμμετοχής κάθε μέλους της, τον συντονιστή/εκπρόσωπό  της ένωσης 

ΑΡΘΡΟ 7  Ο

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος
άρθρου  πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. 
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: 
Α)  Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους,
ήτοι για τα αδικήματα : 
α) συμμετοχής 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) δωροδοκίας,  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) απάτης,  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
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίησης  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 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο
εις  βάρος  του οποίου  εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι  μέλος  του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

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

 τον  διευθύνοντα  σύμβουλο  και  όλα  τα  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

Β)  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. 
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρεκκλίνει  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  που
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 , όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές  ποσό  που  οφείλεται  λόγω  αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να  λάβει  μέτρα,  σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  2,  πριν  από την
εκπνοή  της  προθεσμίας  αίτησης  συμμετοχής  ή  σε  ανοικτές  διαδικασίες  της  προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
Γ) Επίσης αποκλείονται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό),   οι  προσφέροντες   οι   οποίοι   βρίσκονται   σε  οποιαδήποτε  από  τις
ακόλουθες καταστάσεις: 
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α) τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί
σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους
δραστηριότητες  ή εάν βρίσκονται  σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές  διατάξεις  νόμου  (άρθρο  57  παρ.  4  της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ/ και στο άρθρο 73 παρ. 4 του Ν. 4412/2016),
β) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους 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.
γ) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
μέσο από την  Αναθέτουσα Αρχή  (άρθρο 57 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ/ και στο άρθρο
73 παρ. 3 του Ν. 4412/2016)  ,
δ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών,
που απαιτούνται (άρθρο 57 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ/ και στο άρθρο 73 παρ. 4 του Ν.
4412),  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των
κριτηρίων  επιλογής,  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσουν  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 
ε)  συνήψαν  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς με  στόχο  τη  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού, που να προκύπτει από σοβαρές ενδείξεις που διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
στ) τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν. 4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά
μέσα.
ζ) έχουν συμμετάσχει  κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,  με
αποτέλεσμα  να  στρεβλώνεται  ο  ανταγωνισμός,  κατά τα  οριζόμενα  στο άρθρο  48 του Ν.
4412/2016,  και  η  κατάσταση  αυτή  να  μην  μπορεί  να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα.
η) έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,   αποζημιώσεις  ή  άλλες  παρόμοιες
κυρώσεις.
θ)  επιχειρούν  να  επηρεάσουν  με  αθέμιτο  τρόπο τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας  αρχής,  να   αποκτήσουν  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του
αποφέρουν αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή να παράσχουν  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
ι)  εχουν  υποστεί  αντίστοιχες  με  τις  παραπάνω  κυρώσεις και  είναι  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα της αλλοδαπής (άρθρο 57 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ/ και στο άρθρο 73 παρ. 4
του Ν. 4412/2016) /2016). 
Τέλος,  αποκλείεται  επίσης  κάθε  οικονομικός  φορέας  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία
σύναψης σύμβασης που συμμετέχει αυτόνομα ή Ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές
Σε  περίπτωση  σύμπραξης,  ένωσης   ή  κοινοπραξίας  συμμετεχόντων  τα  παραπάνω
ισχύουν για κάθε μέλος της.
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 παραπάνω  παραγράφων Β και Γ. 
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 δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό).
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Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 8  ο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια  δημόσια  αρχή,  που  θα  έχουν  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των  προσφορών .

ΑΡΘΡΟ 9  Ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα  εξής  δικαιολογητικά,  σε  μορφή  αρχείου  .  pdf
σύμφωνα  με  το  Ν.4412/2016,   και  τις  διατάξεις  της  απόφασης  του   Υπ.  Οικονομίας  &
Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχοςΒ’) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 
α) Εγγύηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό αριθμητικώς και ολογράφως
σε ευρώ, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης
(χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
β)   Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας  και 
Β)  ότι  πληρεί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια  επιλογής  και  τα  απαιτούμενα  τεχνικά  και
επαγγελματικά προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης γενικότερα αλλά και σύμφωνα  με
τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από
τους  προσφέροντες  να  υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά  της  επόμενης
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ όσον αφορά το ΤΕΥΔ  :
Α)  Το  ΤΕΥΔ  που  αφορά  στις  απαιτήσεις  της   παρούσας  διακήρυξης  βρίσκεται
συνημμένο στο τέλος αυτής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και πρέπει να υποβληθεί
υποχρεωτικά  από  τους   έχοντες  προς  τούτο  υποχρέωση  νομίμως  και  προσηκόντως
υπογεγραμμένο. 

Β)  Oι οικονομικοί  φορείς  πρέπει να συμπληρώσουν  μόνο την Ενότητα α  του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν  οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV
του ΤΕΥΔ 

Γ) Το ΤΕΥΔ  συμπληρώνεται και υπογράφεται  σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα
στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ- ΜΕΡΟΣ Β),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  Η ως άνω Οδηγία παρέχεται στους
διαγωνιζόμενους στο τέλος της παρούσας   μαζί με τα έγγραφα της σύμβασης. 
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Δ) Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής: 
 Το  ΤΕΥΔ  θα  υπογράφεται  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπό  τους  και  θα  αφορά  το  νομικό
πρόσωπο. Ειδικά όμως για την περίπτωση (του ποινικού μητρώου)  το ΤΕΥΔ θα υποβάλλεται
επί ανωνύμων εταιρειών από όλα τα μέλη του Δ.Σ.  και τον διευθύνοντα σύμβουλο και επί
εταιριών περιορισμένης ευθύνης και επί προσωπικών εταιριών από τον ή τους διαχειριστές
τους και θα αφορά τον ίδιο τον δηλούντα   σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι: 
-Oτι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και

των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα

-Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας. 
-Αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σε περίπτωση 

που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση

ΓΕΝΙΚΑ
 Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να

φέρουν  σφραγίδα  της  επιχείρησης  και  να  υπογράφονται  από  το  ίδιο  το  φυσικό
πρόσωπο  που  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό,  ή  όταν  πρόκειται  για  εταιρεία  από  τον
νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

Η  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  ψηφιακά από  τον  προσφέροντα  και  δεν  απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι
έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

1. Επισημάνσεις ως προς τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των Υπεύθυνων Δηλώσεων
Διευκρινίζεται ότι «Υπεύθυνη δήλωση» νοείται, για τους ημεδαπούς, δήλωση κατά την παρ.
4 του άρθρου 8 του Ν.  1599/1986,  όπως κάθε  φορά ισχύει  ή  σε περίπτωση αλλοδαπού
συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας
προέλευσής του, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στα Ελληνικά κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άρθρου 36 του Κώδικα
περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).
Οι  απαιτούμενες  υπεύθυνες  δηλώσεις  ή  δηλώσεις  ή  βεβαιώσεις  που  συντάσσονται  ή
εκδίδονται από τον προσφέροντα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf,
φέρουν – επί ποινή αποκλεισμού -  την ψηφιακή υπογραφή -  του προσφέροντα,  ενώ δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Οι εν λόγω Υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται
να προσκομιστούν στην έντυπη μορφή τους.
Οι  Υπεύθυνες  δηλώσεις  πρέπει  να  φέρουν  ημερομηνία  ψηφιακής  υπογραφής  εντός  30
ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο. 
Οι  ως  άνω Υ.Δ.  δεν  είναι  υποχρεωτικό  να  φέρουν  ημερομηνία  ταυτόσημη με  αυτή  της
ψηφιακής  υπογραφής  τους,  ωστόσο  οι  ως  άνω  υπογραφές  πρέπει  να  είναι  εντός  των
παραπάνω αναφερομένων προθεσμιών.
Οι  δηλώσεις  χρειάζεται  οπωσδήποτε  να  έχουν  τα  πλήρη  στοιχεία  του  υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο,  ονοματεπώνυμα  πατέρα  και  μητέρας,  ημερομηνία  και  τόπο  γέννησης,
αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι
ορθές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.
Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  και  λοιπές  δηλώσεις  ή  βεβαιώσεις  που δεν  έχουν  συνταχθεί ή
εκδοθεί  από τον ίδιο τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
υπογραφή του, υποβάλλονται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.
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Εφόσον φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του έχοντος προς τούτο υποχρέωση, δεν απαιτείται
να  προσκομιστούν  στην  έντυπη  μορφή  τους.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  προσκομίζονται
επιπλέον σε έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή τους και φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου,  η  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  από  το  φυσικό
πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό
του ή από όποιον ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς
τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου
εξουσιοδοτικού εγγράφου).

2.  Οι  Ενώσεις  οικονομικών  φορέων που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  θα  πρέπει  να
υποβάλλουν  όλα τα  παραπάνω δικαιολογητικά  για  κάθε  υποψήφιο  που συμμετέχει  στην
ένωση.
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. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με την κατάθεση σχετικής
Υ.Δ. 
Με την  υποβολή της  προσφοράς  κάθε  μέλος  της  ένωσης  ευθύνεται  αλληλέγγυα  και  εις
ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης
σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε  περίπτωση που εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο,  μέλος  της  Ένωσης  δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε
εάν  οι  συμβατικοί  όροι  μπορούν  να  εκπληρωθούν  από  τα  εναπομείναντα  μέλη  της,  η
Σύμβαση  εξακολουθεί  να  υφίσταται  στο  σύνολό  της  και  να  παράγει  όλα  τα  έννομα
αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα
μέλη εξετάζεται από τον Φορέα Υλοποίησης της Σύμβασης, που θα αποφασίσει σχετικά. Εάν
αποφασιστεί  ότι  τα εναπομείναντα  μέλη  δεν επαρκούν  να εκπληρώσουν τους  όρους  της
Σύμβασης,  τότε  αυτά οφείλουν  να  ορίσουν  αντικαταστάτη,  με  προσόντα αντίστοιχα  του
μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να
εγκριθεί με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 10  ο

1. Εγγύηση συμμετοχής
α) Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες
οφείλουν  μαζί  με  την  προσφορά,  να  καταθέσουν  εγγύηση  συμμετοχής  στον  ανοικτό
διαγωνισμό, της οποίας το ποσό ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας από την
Υπηρεσία  δαπάνης  (χωρίς  Φ.Π.Α.)  των  προσφερόμενων  ειδών,  με  ανάλογη
στρογγυλοποίηση.
β)  Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στον ανάδοχο με  την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης:
β1) προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης και
β2) ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.
γ)  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το  χρόνο  ισχύος
προσφοράς  που ζητά η  παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον  τριάντα (30)  ημέρες,
δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημερών. Σε περίπτωση
που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Δήμος Τανάγρας μπορεί, πριν τη λήξη της, να
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ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή
δεν προσκομίσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της σύμβασης.
ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον  όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  οικονομικών  φορέων  που
συμμετέχουν στην ένωση.
στ)  Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  ή  χωρίς  την  προσήκουσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.
ζ)  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Επιτροπή Διαγωνισμού σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α)  Ο προμηθευτής  στον οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  προμήθειας,  υποχρεούται  να
καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος
της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5% της  συμβατικής  αξίας  των  ειδών   που  θα
προμηθεύσει, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β)  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ)  Σε περίπτωση τροποποίησης της  σύμβασης κατά το άρθρο 132,  η  οποία συνεπάγεται
αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
ε)  Ο χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει  να είναι  μεγαλύτερος  από το
συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
στ)  Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  στο  σύνολο  τους  μετά  την  οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  Εάν στο
πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόμενα,  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπρόθεσμου.  Αν  τα  αγαθά  είναι  διαιρετά  και  η  παράδοση  γίνεται,  σύμφωνα  με  την
σύμβαση,  τμηματικά,  οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  αποδεσμεύονται  σταδιακά,  κατά  το
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της
υπηρεσίας  που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Για  την  σταδιακή  αποδέσμευση  τους  απαιτείται
προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω
σταδιακή  αποδέσμευση  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόμενα,  των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  -  μέλη  της  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 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
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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.

4. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
-  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- 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 του
Φορέα και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Ο  Δήμος  Τανάγρας  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 11  ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

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

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος  τα στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς  δικαιολογητικά  καθώς  και  τα  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της  προσφοράς.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
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Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα
με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης,  το Ν. 4412/2016 και το σχετικό  άρθρο της
Απόφασης  του   Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  56902/215/19.05.2017  (ΦΕΚ
1924/02.06.2017 τεύχοςΒ’) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και  προσκομίζονται  στο πρωτόκολλο του Δήμου, κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών  (3) εργάσιμων  ημερών  από την  ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην των  Φ.Ε.Κ.  και  των
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται  από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και  δεν απαιτείται  σχετική
θεώρηση.
Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά» που  έχουν  υποβληθεί  με  την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που  δεν
έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από  τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής κλπ

Τεχνική προσφορά 
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα παράγει  σχετικό  μήνυμα και  ο  προσφέρων καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  περιέχει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά
στοιχεία που τεκμηριώνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα
με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της  υπηρεσίας , και πρέπει να  περιλαμβάνει
υποχρεωτικά   , τα κάτωθι στοιχεία:
Το  προφίλ  της  επιχείρησης  του  διαγωνιζόμενου,  ήτοι   την   επιχειρηματική δομή, τους
τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
Υπεύθυνη δήλωση ότι  η  τεχνική  του προσφορά είναι  απόλυτα σύμφωνη με τις  τεχνικές
προδιαγραφές τη μελέτης
Πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια και προσπέκτους καθώς επίσης και οποιοδή-
ποτε άλλο έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την επιβεβαίωση των προδιαγραφών και χαρα-
κτηριστικών τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη.
 Όλα Τα Πιστοποιητικά και τις  σημάνσεις για τα προσφερόμενα είδη, όπως αυτά ζητού-
νται στη μελέτη της υπηρεσίας.
Ειδικότερα σύμφωνα με τη μελέτη της  υπηρεσίας  και το  τεύχος  «Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές» υποχρεούνται να καταθέσουν 
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Για το θερμό ασφαλτόμιγμα
 Yπεύθυνη δήλωση για την προέλευση των υλικών.
 Να διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE.
 Αποτελέσματα  εργαστηριακού  ελέγχου  (πιστοποιητικό  ελέγχου)  από  κρατικό

εργαστήριο δημοσίων έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο, για τα
παραπάνω προαναφερθέντα.

Για το ψυχρό ασφαλτόμιγμα
Yπεύθυνη δήλωση για την προέλευση των υλικών.
Πληροφοριακό δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό

Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC).
Πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα ανακύκλωσης, ήτοι βεβαίωση του εργοστασίου

παραγωγής  ότι  είναι  συμβεβλημένο  με  το  συλλογικό  σύστημα  διαχείρισης
συσκευασιών  (σύμφωνα  με  το  Ν.2931/2001  για  την  ανακύκλωση  των  υλικών
συσκευασίας μετά τη χρήσης τους).

Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι ο τόπος παραλαβής των υλικών (δηλ. ο ο τόπος
φόρτωσης των υλικών στα φορτηγά του Δήμου)  δεν  είναι μεγαλύτερος από σαράντα χι-
λιόμετρα (40KM) από την έδρα του Δήμου (οικισμός Σχηματαρίου) σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο αρθρο 9 της Γενικής Συγγραφης Υποχρεώσεων. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  θα  πρέπει  να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου

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

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών θα δίνεται ανά μονάδα.
Επιπλέον,  ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στην  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του
ψηφιακά υπογεγραμμένο  και το  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο, σύμφωνα με το υπόδειγμα
της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος, που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας,
σε μορφή .pdf
 Η  ανωτέρω  απαίτηση  είναι  απαραίτητη  και  θα  πρέπει  να  τηρηθεί  από  όλους  τους
διαγωνιζόμενους,  σε  αντίθετη  περίπτωση η  προσφορά   θα  αποκλείεται  από τα  υπόλοιπα
στάδια του διαγωνισμού.

Επισημαίνονται τα εξής:
Οι  προσφορές  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους  διαγωνιζόμενους  ή  τους  νομίμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της Ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από  όλα  τα  μέλη  της  Ένωσης  είτε  από  εκπρόσωπο  διορισμένο  με  συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
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Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο προσφορά. 
Εναλλακτικές  προσφορές  και  αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση  που
υποβληθούν δεν λαμβάνεται καμία εξ αυτών υπ' όψη.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει  πληροφορίες  που της έχουν διαβιβάσει  οικονομικοί
φoρείς  και  τις  οποίες  έχουν  χαρακτηρίσει  ως  εμπιστευτικές,  συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά,  των  τεχνικών  ή  εμπορικών  απορρήτων  και  των  εμπιστευτικών  πτυχών  των
προσφορών.
Οι αναθέτουσες  αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις  στους οικονομικούς  φoρείς,  με
σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν
οι  αναθέτουσες  αρχές  καθ’  όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.  Μπορούν επίσης  να
απαιτήσουν από τους οικονομικούς  φoρείς  να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων
αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που
χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδος,  τις
προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).
Επιπλέον,  
-Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε

απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής
προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».

-Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της
προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»),  η  εκ  παραδρομής  υποβολή
δικαιολογητικού  συμμετοχής  ή  δικαιολογητικού  της  τεχνικής  προσφοράς  στον
υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

-Δεν προβλέπεται όρος αναπροσαρμογής των τιμών της σύμβασης. Προσφορά που θέτει
όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

-Αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

-Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, που είναι αόριστη και
ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από
προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 ΓΕΝΙΚΑ
Διευκρινίσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ή επί της Τεχνικής Προσφοράς δίνονται
από τον  προσφεύγοντα  μόνο όταν  ζητούνται  από την επιτροπή διαγωνισμού και  με  τον
τρόπο που υποδεικνύεται  από αυτήν. Από τις  διευκρινίσεις  που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς
τους (δικαιολογητικά συμμετοχής,  τεχνική ή οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει,
μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από
την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Η  διευκρίνιση  ή  η
συμπλήρωση  αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά
σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη  μονογραφών,
διακεκομμένη  αρίθμηση,  ελαττώματα  συσκευασίας  και  σήμανσης  του  φακέλου  και  των
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υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις
των εγγράφων της  προσφοράς από την ορολογία  των εγγράφων της  σύμβασης,  που δεν
επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως  προς  το  περιεχόμενό  τους,  ελλείψεις  ως  προς  τα
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.  4250/2014,  μεταφράσεων  και  λοιπών  πιστοποιητικών  ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά  ή  μη,  που  θεσπίζονται  με  νόμο,  κανονιστικές  πράξεις  ή  τα  έγγραφα  της
σύμβασης.  Η  διευκρίνιση  δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως  συνέπεια  μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά
μόνο  τη  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση,  ακόμη  και  με  νέα  έγγραφα,  εγγράφων  ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η παροχή της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον προσφέροντα,  είναι  υποχρεωτική  για  την
αναθέτουσα αρχή,  αν επίκειται  αποκλεισμός  του από τη διαδικασία,  λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία  δεν θα δίδεται για  το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το σύνολο των
ποσοτήτων των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.   

 Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή
ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
εταιρεία  που  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό.  Στην  περίπτωση  αυτή  αποκλείονται  όλες  οι
προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.

ΑΡΘΡΟ 12  ο

ΓΛΩΣΣΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και
κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας και οι πιθανές προσφυγές που θα υποβληθούν καθ’ όλη την
διαδικασία, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη
ελληνική μετάφραση.
Με ποινή να μη γίνει δεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική. 
Τα τεχνικά  φυλλάδια (prospectus)  που θα συνοδεύουν την Προσφορά – και  μόνο αυτά -
μπορούν  να  υποβάλλονται  και  στην  Αγγλική  γλώσσα.  Τα  λοιπά  τεχνικά  έγγραφα  και
πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα πρέπει να υποβληθούν
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση.
Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει,
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της
χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», σύμφωνα με τη
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το N. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται
η γνησιότητά τους.
Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο κατά τις διατάξεις του
άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη
χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην
Ελλάδα,  είτε  από  τη  μεταφραστική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  είτε  από
ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008.
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ΑΡΘΡΟ 13  ο

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται  δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις  δίνονται  από  τον  προσφέροντα  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την  επιτροπή
διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από ειδοποίηση του Δήμου μέσω του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία για τα οποία  ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 14  ο

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές,  και   η  υποβολή  αυτών  επιφέρει  τον
αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15  ο

15.1.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά
την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  και  ώρα  10:00  πμ,  μέσω  των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων
κατά  τα  λοιπά  των  κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και
διαδικασιών.
Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των
ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων   με  τίτλο  «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα
έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν
προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί
δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, α  ν  αβ  ά  λ  λ  ετ  α      ι      γ  ια   την
ί  δ  ια     ώ  ρα     τρεις      η  μέρες      μετά      α  π  ό     τ  ην     α  ρ  χ      ι  κή      η  μ      ε  ρομηνία      α  π  οσ  φ      ρ  άγι  σ  ης.     
Α  ν     η ημέρα     αυ  τ  ή     ε  ί  ν      α  ι αργί  α  ,      ο       Δι  α  γωνισ  μ  ός       α  ν  αβ  ά  λ      λετ  α  ι       για          τ  ην       πρώ  τ  η       ε  π  ό  μ      ε  ν  η
ε  ργάσιμη      ημέρα           και  την        ί  δ  ια      ώρα.

15.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων
συμβάσεων (άρθρο 100 του Ν. 4412/2016), όπως ειδικότερα αναλύεται παρακάτω.

2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα
τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία
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έχουν  κατατεθεί  στο  δήμο  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  από  τους
συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους με
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς». Οι υποφάκελοι με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζονται.

3. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών,
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά
που κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες για την πληρότητα και την νομιμότητά τους, και
αξιολογεί  τη  συμφωνία  των  τεχνικών  προσφορών  των  συμμετεχόντων  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

4.  Κατά  το  στάδιο  αυτό  της  διαδικασίας,  η  Επιτροπή  μπορεί  να  απευθύνει  αιτήματα
ηλεκτρονικά,  μέσω  της  παρεχόμενης  από  το  σύστημα  εφαρμογής,  στους  συμμετέχοντες
χρήστες - οικονομικούς  φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί
φορείς  υποχρεούνται,  με  ποινή  αποκλεισμού  σε  αντίθετη  περίπτωση,  να  παρέχουν
ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος  και  κατά  περίπτωση  εγγράφως  (αν  ζητηθεί)  τις
ζητούμενες διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.

5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή ελέγχει
τους φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών που δεν αποκλείονται με βάση τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα προβεί σε έλεγχο και
αξιολόγηση του περιεχομένου των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό, τυχόν
προσφορές  που  χαρακτηρίζει  απορριπτέες,  αναλύοντας,  για  κάθε  μία  από  αυτές,  τους
ακριβείς λόγους απόρριψης.

6.  Με  το  πρακτικό  που  συντάσσει  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προτείνει  τον  αποκλεισμό
υποψηφίων  στις  περιπτώσεις  παραβίασης  των  όρων  της  διακήρυξης  ή  έλλειψης
δικαιολογητικών,  χαρακτηρίζει  ποιες  προσφορές  κρίνονται  «τυπικά αποδεκτές  ή  μη» και
προωθεί το πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής απόφασης.

7.  Η  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών
ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  αποστέλλεται  ενημερωτικό  ηλεκτρονικό
μήνυμα (με χρήση του συστήματος) για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας
της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στην καθορισθείσα ως άνω
ημερομηνία και ώρα, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
(υπο)φακέλων Οικονομικής Προσφοράς και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση
για  ενημέρωση  στο  περιεχόμενο  αυτών.  Για  την  αποσφράγιση  οι  συμμετέχοντες
ενημερώνονται  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  /  ειδοποίηση  που  παράγεται  αυτόματα  από  το
σύστημα.

8. Ακολούθως, η Επιτροπή αφού ελέγξει τη συμμόρφωση των οικονομικών προσφορών με
τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης,  αξιολογεί  τις  οικονομικές  προσφορές  και  όσες  κριθούν
παραδεκτές  κατατάσσονται  με  βάση  το  κριτήριο  κατακύρωσης.  Δεδομένου  ότι  για  την
τελική επιλογή του αναδόχου κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές  της  μελέτης,  η  Επιτροπή  κατατάσσει  τους  προσφέροντες  κατά  σειρά
μειοδοσίας.

Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
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σύμβασης, η αναθέτουσα  αρχή  πριν  απορρίψει  τις  προσφορές,  ζητά  γραπτώς  
διευκρινίσεις  για  τη  σύνθεση  της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν :
α. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων
β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων
γ. την πρωτοτυπία των προμηθειών που προτείνει ο προσφέρων
δ. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, λόγω
χορήγησης  κρατικής  ενίσχυσης  στον προσφέροντα,  η προσφορά  μπορεί  να  απορρίπτεται
αποκλειστικά γι'  αυτόν τον  λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από
διαβούλευση και  εφόσον  ο  προσφέρων  δεν  είναι  σε θέση να  αποδείξει,  εντός επαρκούς
προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε  σε
νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές,
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.

Επιπλέον στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη:
α. Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς δεν εμποδίζει την εξέλιξη του διαγωνισμού και την 
κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, εφόσον κρίνεται ότι αυτή από πλευράς τεχνικών 
προδιαγραφών και οικονομικής  προσφοράς  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  
διακήρυξης  και  συμφέρουσα  για  την υπηρεσία 
β.  Δεν απορρίπτεται προσφορά  εάν  οι παρουσιαζόμενες  αποκλίσεις κρίνονται  ως
επουσιώδεις 

Απόρρ  ι  ψη      π      ρ  οσφ  ο  ρών
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που :
 Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και

αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.
 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή

πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια

της παρούσας.
 Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων της παρούσας

διακήρυξης.
 Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και στοιχεία

συμμετοχής και δε συνοδεύεται  από τη/τις νόμιμη/ες  εγγυητική/ές  επιστολή/ές
συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει
οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην
των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς.

 Δεν προσκομίζει   τα   εγγράφως   αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά
στοιχεία στην αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης του διαγωνισμού εντός του οριζόμενου
χρόνου.

 Δίνει τιμή υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση
προς τούτο.

 Δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα ανά είδος.
 Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του  εξοπλισμού μεγαλύτερο του  προβλεπόμενου

στην παρούσα. 
 Παρουσιάζει κατά  την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του

διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους  όρους  και τις τεχνικές προδιαγραφές των
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τευχών του παρόντος διαγωνισμού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί
ποινή αποκλεισμού.

 Δεν φέρει τη ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.
 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το

στάδιο που  βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος σύμφωνα με τυχόν ισχύουσες διατάξεις.

 Τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  της  αλλοδαπής,  τα  οποία  δεν  θα  υποβάλουν  όλα
τα  έγγραφα  των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

 Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις  προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής  ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους,

 Συμμετοχή σε περισσότερες προσφορές: Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μια προσφορές για το ίδιο είδος.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που  συμμετέχουν,  αυτόνομα  ή ως  μέλη κοινοπραξίας ή
ένωσης με  παραπάνω  από  μία προσφορές  για το ίδιο  είδος, αποκλείονται από τον
διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην
οποία συμμετέχουν για το ίδιο είδος προμήθειας.

 Σε περίπτωση άσκησης ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 20 της παρούσας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 127 και του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016 η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων, η οποία εισηγείται σχετικά προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για λήψη
της σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή μη της ένστασης.

ΑΡΘΡΟ 16  ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος ειδοποιεί εγγράφως, μέσω του Συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, τον  προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας το πολύ είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων δικαιολογητικών
που  αναφέρονται  κατωτέρω,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων
αποκλεισμού  (άρθρων  73  και  74  του  Ν.  4412/2016),  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  
 Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου,  έκδοσης  του τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) πριν

από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από  το οποίο να
προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει
καταδικαστικές  αποφάσεις,  ο  υποψήφιος  θα  πρέπει  να  επισυνάπτει  σε  ηλεκτρονικό
αρχείο  σε  μορφή  .pdf  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό  καταδικαστικές  αποφάσεις.  Η
υποχρέωση αποκλεισμού του οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο
εις  βάρος  του οποίου εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση είναι  μέλος  του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:
-  τους  διαχειριστές  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  των

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  καθώς και  των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών ΙΚΕ 
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-  τον  διευθύνοντα σύμβουλο και  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του
2. Υπεύθυνη  Δήλωση του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο  προσωρινός  ανάδοχος  θα

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη του, όσο και για το απασχολούμενο σε αυτόν
προσωπικό.

3. Πιστοποιητικά όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τον ίδιο τον εργοδότη όσο και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτόν  προσωπικό,  από τα  οποία να  προκύπτει  ότι  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. 
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια

ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
- αφορά  και  τους  φορείς  επικουρικής  ασφάλισης  και  όχι  μόνο  τους  οργανισμούς

κύριας  ασφάλισης,  στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα 

- Οι  ομόρρυθμες  εταιρείες  (Ο.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

- Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων
των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  των  διαχειριστών  τους  και  για  όλο  το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

-   Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των      
Δεν  θα  προσκομίσουν  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  για  τα  μέλη  των  Διοικητικών
Συμβουλίων τους.
Σε   κάθε   περίπτωση   ο   οργανισμός   κοινωνικής   ασφάλισης   στον   οποίο   είναι
ασφαλισμένος   κάθε  απασχολούμενος   στην   επιχείρηση   του   συμμετέχοντος,   θα
προκύπτει  κατά  κανόνα  από  το καταστατικό  και  από  την  θεωρημένη  κατάσταση
προσωπικού  κατά  ειδικότητα  στην  οποία  θα εμφαίνεται  ο  ασφαλιστικός  οργανισμός
που  είναι  ασφαλισμένος  ο  κάθε  απασχολούμενος  στην επιχείρηση. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ κατά την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

5. Πιστοποιητικό/ά  το/τα οποίο/α  να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου (6
μηνών) πριν  από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
από  το  οποίο  να  προκύπτει   ότι  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,
εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη  ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

6. Πιστοποιητικό  του οικείου  Επιμελητηρίου  όπου θα  πιστοποιείται  η  εγγραφή του σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών του, οι οποίες είναι συναφείς με το
αντικείμενο του διαγωνισμού, και το οποίο θα έχει εκδοθεί  το πολύ έξι (6) μήνες πριν
την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  του διαγωνισμού και το οποίο
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να  είναι  σε  ισχύ  και  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης. 

7. Νομιμοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης  του  προσφέροντος  ή  του  υποψηφίου
νομικού προσώπου:

i.  Για  Ανώνυμη  Εταιρεία  απαιτείται:  α)  ισχύον  καταστατικό  αυτής,  β)  σειρά  Φ.Ε.Κ.
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη
ολόκληρη  η  ανακοίνωση  με  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  και  την  εκπροσώπηση  της
συγκεκριμένης εταιρείας.
ii.  Για Ε.Π.Ε.,  κωδικοποιημένο καταστατικό,  από το οποίο προκύπτει  ο διαχειριστής  της
Ε.Π.Ε. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού
Φ.Ε.Κ. 
iii.  Εάν  ο  προσφέρων  είναι  προσωπική  εταιρεία  (Ο.Ε.,  Ε.Ε.)  πρέπει  να  προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με
την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος
από  την  αντίστοιχη  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  και  τις  μεταβολές  του.  Τα
νομιμοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης  θα  συνοδεύονται  με πιστοποιητικό  περί  μη
τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού,  ώστε να εξασφαλίζεται  ότι  δεν έχει πραγματοποιηθεί  άλλη μεταβολή στην
εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά
έγγραφα  εκπροσώπησης  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  μπορούν  να
αντικατασταθούν  από  τα  ισχύοντα  στη  χώρα  εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  τα
οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και
θα τα αντιστοιχίζει.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν, όλα
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν
όλες  τις  παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  ένορκη δήλωση  του
μειοδότη που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί
να αντικατασταθεί με  υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της  χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.  
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που
προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 
Ολα  τα  ανωτέρω  έγγραφα  που  προσκομίζονται  από  αλλοδαπές  εταιρείες  πρέπει  να
είναι επικυρωμένα από  την  κατά  νόμο  αρμόδια  αρχή  του  κράτους  της  έδρας  του
ιδρύματος   και   να  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφραση  στη  Ελληνική  γλώσσα.  Στα
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αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188).

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

Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής/  Κατακύρωσης  υποβάλλονται  από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf.
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο το μειοδότη υπογράφονται
από τον ίδιο και  φέρουν ψηφιακή υπογραφή (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Κατακύρωσης  που έχουν
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο
τον οικονομικό φορέα τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμος Τανάγρας) σε έντυπη μορφή,
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου
θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Ως τέτοια στοιχεία είναι ενδεικτικά τα δικαιολογητικά έγγραφα των πρωτοδικείων , της
Δ.Ο.Υ και τα νομιμοποιητικά έγγραφα πλην των ΦΕΚ.

Αν  δεν  προσκομισθούν  ή  δεν  αναρτηθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης  σε αυτόν.  Ο Δήμος  μπορεί  να  παρατείνει  την  ως  άνω προθεσμία,
εφόσον  αιτιολογείται  αυτό  επαρκώς  και  κατ'  ανώτατο  όριο  για  δεκαπέντε  (15)  επιπλέον
ημέρες.
 Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  79  του  Ν.  4412/2016  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή,  ο
προσωρινός μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016, καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, 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 προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
 Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  αναρτήσει  και  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό
διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του,  που  είχε  προσκομισθεί,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  του  Ν.  4412/2016,  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 προσφέροντες
δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα από τα  απαιτούμενα  έγγραφα και  δικαιολογητικά,  η
διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που αναρτήθηκαν και προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και
74 του Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής  επιλογής,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  και  τα  άρθρα  75,  76  και  77  του  Ν.
4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου
104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του,
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είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί,
και,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  104  του  Ν.  4412/2016,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 17  ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 Η   ηλεκτρονική   αποσφράγιση   του   φακέλου   «∆ικαιολογητικά   κατακύρωσης»   του
προσφέροντος  στον οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  γίνεται    το  πολύ σε   δύο
εργάσιµες ηµέρες  µετά  και  την  προσκόµιση  των  δικαιολογητικών  σε  έντυπη  µορφή,
ύστερα  από  σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών  που  υπεβλήθησαν.  Η  αποσφράγιση  γίνεται  µέσω  του  αρµόδιου
πιστοποιηµένου στο σύστηµα  συλλογικού οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι Επιτροπή
Αξιολόγησης  του   ∆ιαγωνισµού,  εφαρµόζοντας  τις   κείµενες  διατάξεις  για  την  ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση  στο  περιεχόµενο  του  φακέλου  «∆ικαιολογητικά  Κατακύρωσης»  που
αποσφραγίσθηκε. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού: 
1. Προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης» σε συνδυασμό και µε τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στην  υπηρεσία
του ∆ήµου σε έντυπη μορφή 
 Η  αρμόδια  Γνωμοδοτική Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία που
διενεργεί  το  διαγωνισμό  απευθύνουν  αιτήματα  στους  προσφέροντες  για  παροχή
διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  προσφέροντες  παρέχουν  τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
2.  Η διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  κατά  τις
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
3. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν,  κατά τα οριζόμενα στα  έγγραφα της  σύμβασης  και  στις  διατάξεις  του
παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18  ο

ΧΡΌΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι
(120)  ημερών,  το  οποίο  υπολογίζεται  από  την  επομένη  της  ημέρας  διενέργειας  του
διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της
διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16)

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από
την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών. Μετά τη
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λήξη  και  του  παραπάνω ανωτάτου   χρονικού  ορίου   παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,
ματαιώνονται  τα  αποτελέσματα  του  διαγωνισμού  με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  των
άρθρων 97 παρ. 4 Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 19  ο

ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.  Στις  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών  η  Επιτροπής  διενέργειας
αξιολόγησης,  με  αιτιολογημένη  εισήγησή  της,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που
θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
15%  για  διαγωνισμούς  προυπολογισθείσας  αξίας  από  100.001  ευρώ  και  άνω
περιλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  στην  περίπτωση  της  μεγαλύτερης  ποσότητας  ή  το  50%  στην
περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για  κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή
από τον προμηθευτή.
2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν
δηλώσει  ότι  πληρούν,  οι  οποίες  επήλθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση  ο
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα
της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  του  άρθρου  15 της
παρούσης.
3.  Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για
οψιγενείς  μεταβολές  κατά  την  έννοια  της  προηγούμενης  παραγράφου  που  επήλθαν  στο
πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου
72 του Ν. 4412/2016, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών.
Σε αντίθετη περίπτωση,καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί.

A  ΡΘΡΟ 20   ο

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.  Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται  με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.  Στην
απόφαση  κατακύρωσης  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της
σύναψης  της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  4  και  επόμενα  του  Ν.  3886/2010.  Στις
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με
αιτιολογημένη  εισήγηση  του,  μπορεί  να  προτείνει  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης,
2. Ο Δήμος κοινοποιεί  αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με  τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και
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γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα  τα δικαιολογητικά   του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα
από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5.  Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής του και
η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη προσφορά.  Αν κανένας  από τους  προσφέροντες  δεν
προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 21  ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ENΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Διαφορές  που  αναφύονται  από  πράξεις  ή  παραλείψεις,  οι  οποίες  εκδίδονται  ή
συντελούνται από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας
που ξεκινά  μετά την  26η Ιουνίου   2017 διέπονται  από τις  διατάξεις  του Βιβλίου ΙV
(άρθρα  345  έως  374)  του  ν.  4412/2016  και  του  Π.Δ  39/17  «Κανονισμός  εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη
της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει
ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  προδικαστική  προσφυγή,  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και
πραγματικές  αιτιάσεις  που δικαιολογούν το αίτημά του,  σύμφωνα με  το αρθ.  360 επ.  Ν.
4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν.
4412/16. Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την
πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η προσφυγή υποβάλλεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση τυποποιημένου  εντύπου,  όπως  αυτό
παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8
ΠΔ 39/17).
Η  προσφυγή  κατατίθεται  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού  και  κοινοποιείται  με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής
θεωρείται  η  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  καταχώρισης  αυτής  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του
διαγωνισμού.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας
του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Σε περιπτώσεις  τεχνικής  αδυναμίας  λειτουργίας  του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  η οποία πιστοποιείται
από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου  και  Προστασίας  Καταναλωτή  του  Υπουργείου  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και
Τουρισμού,  ή  σε  περίπτωση  που  η  διαγωνιστική  διαδικασία  δεν  διενεργείται  μέσω  του
ΕΣΗΔΗΣ,  η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  στην  ΑΕΠΠ  μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω αναφερόμενες διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν 4412/16 και
του ΠΔ 39/2017

ΑΡΘΡΟ 22  ο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση  καταρτίζεται από την Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας με βάση τους όρους της
διακήρυξης και  υπογράφονται  από τα συμβαλλόμενα μέρη.   Η σύμβαση συντάσσεται  με
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βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τις συνοδεύουν και την προσφορά του
μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο.
 Η  σύμβαση  δεν  μπορεί   να  περιέχει   όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία  και
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
 Τα συμβαλλόμενα μέρη.
 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
 Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
 Την συμφωνηθείσα τιμή. 
 Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
 Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 Τον  τρόπο  πληρωμής  και  αναπροσαρμογής  του  συμβατικού  τιμήματος,  εφόσον

προβλέπεται αναπροσαρμογή.
 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
 Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)  Έχει  γίνει  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  έχουν
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ)  Έχουν  εκπληρωθεί  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου (άρθρο 203 Ν. 4412/2016)
Ο  προμηθευτής  που  δεν  προσέρχεται  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίσθηκε  για  να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση  που  έγινε  στο  όνομά  του  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  απ’  αυτή,  με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και  από κάθε  δικαίωμά του που απορρέει  απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,  παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση,
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του
φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος  επιβάλλονται  σ’
αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23  ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους από την
υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι τη λήξη του συμβατικού ποσού και με δικαίωμα παράτασης
εάν  αυτό  κριθεί  απαραίτητο.   Η  παράδοση  θα  γίνεται  τμηματικά  καθ΄  υπόδειξη  της
υπηρεσίας. Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής δύο (2)
ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  παράδοσης.  Η  παραλαβή  των  ειδών  θα  γίνει  από  την
Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
208 του Ν. 4412/2016. 
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23.1 Προηγούμενη ειδοποίηση για την παράδοση
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί:
- την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια,
- την αποθήκη υποδοχής των υλικών και
- την επιτροπή παραλαβής,
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16)

23.2 Αποδεικτικό παράδοσης
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται:
- η ηµεροµηνία προσκόµισης,
- το υλικό,
- η ποσότητα και
- ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. (άρθρο 206 παρ.7 του 
Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 24  ο

ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η  μεταφορά  των  υπό  προμήθεια  υλικών,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  τα  άρθρα  του
τιμολογίου, εκτός αυτού που αναφέρεται στο άρθρο 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου με φορτηγά αυτοκίνητα που διαθέτει. 
Για να είναι συμφέρουσα για τον Δήμο η διαδικασία αυτή θα πρέπει ο τόπος παραλαβής των
υλικών  (φόρτωση  των  υλικών  στα  φορτηγά  του  Δήμου)  θα  πρέπει  να  μην  είναι
μεγαλύτερος  από  σαράντα  χιλιόμετρα  (40  KM  )  από  την  έδρα  του  Δήμου  (οικισμός
Σχηματαρίου) αλλιώς οι προσφορές θα απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 25  ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
1. Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.  Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3.  Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
4.  Εφόσον ο προμηθευτής  έχει  λάβει  προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,
που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση
του συμβατικού υλικού,  με το ισχύον κάθε  φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
υπερημερίας.
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
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6.  Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  το  πρόστιμο  και  οι  τόκοι  επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 26  Ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Άρθρο 213 Ν. 4412/2106)
1.  Σε  περίπτωση,  οριστικής  απόρριψης  των  ειδών  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής
ποσότητας,  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  Γνωμοδότηση  του
αρμόδιου  Οργάνου,  μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή  τους,  με  άλλα  που  να  είναι
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την
Απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του μισού του συνολικού
συμβατικού χρόνου,  σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται  μετά τη λήξη του,  ο  δε
Προμηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης. Εάν, ο Προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον,  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
2. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας
με την απορριφθείσα και  αφού αυτή έχει  παραληφθεί  οριστικά.  Στην περίπτωση αυτή,  ο
Προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραλάβει  την  ποσότητα  που  απορρίφθηκε  και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της
νέας  ποσότητας.  Η  προθεσμία  αυτή  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτημα  του
προμηθευτή,  που  θα  υποβληθεί  απαραίτητα  πέντε  (5)  ημέρες  τουλάχιστον  πριν  από  την
εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο
σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν, παρέλθει η
προθεσμία αυτή καθώς και  η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί  και ο Προμηθευτής  δεν
παραλάβει  την απορριφθείσα ποσότητα,  ο  Φορέας μπορεί  να προβεί  στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα.
3. Με Απόφαση του του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από Γνωμοδότηση της επιτροπής
παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή των ειδών στον προμηθευτή, των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους με την προϋπόθεση ότι, ο Προμηθευτής θα
καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας
που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 27  ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των
ειδών  που  αφορά  η  προμήθεια  και  το  ποσόν  που  έχει  εγκριθεί,  εφόσον  οι  ανάγκες  του
αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας. 
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση
της παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση
του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Χρονική Μεταβολή
Ο  Δήμος  μπορεί  να  παρατείνει  χρονικά  την  σύμβαση  χωρίς  αλλαγή  του  οικονομικού
αντικειμένου για διάστημα μέχρι το μισό του χρονικού διαστήματος της αρχικής σύμβασης.
Δια τούτο απαιτείται απόφαση Δ.Σ και σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 28  ο

ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή - Πληρωμή
1.Ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις εκ του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
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2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
σε βάρος του οικείου ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας των οικονομικών ετών
2017 - 2018. Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του
εκάστοτε τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 29  ο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών -  διευκρινίσεων υποβάλλονται
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα
από αίτησή τους.  Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που υποβάλλονται είτε  με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό  αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Επισημαίνεται         ότι         τα         αιτήματα         παροχής    
συμπληρωματικών         πληροφοριών         και         διευκρινίσεων         για         το         περιεχόμενο            της    
Διακήρυξης            μπορούν            να            υποβληθούν            μέχρι     και  την 8η  ημέρα  πριν   από  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός
του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(Λήψη πληροφοριών-Λήψη Τευχών διαγωνισμού)
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Τμήμα Τεχνικών έργων του Δήμου Τανάγρας, οδός Παμ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι Βοιωτίας,
Τηλ  2262351136,  Fax  2262351117,  αρμόδιος  επικοινωνίας  κ.  Τσιώνης  Ανέστη  email:
info@tanagra.gr.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου
στην διεύθυνση: http://www.  tanagra  .  gr  / και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 30  ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, ομοίως θα αναρτηθεί
και η παρούσα  διακήρυξη στο  ΚΗΜΔΗΣ βαση της κείμενης νομοθεσίας.  Περίληψη της
παρούσας  διακήρυξης   θα  αναρτηθεί  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα  με  το  Ν.  3861/2010,  θα
δημοσιευθεί  στον  Τύπο  σύμφωνα  με  το  Νόμο  και   στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Επίσης  η  περίληψη  της  διακήρυξης  θα  τοιχοκολληθεί  στο  Δημαρχιακό  Κατάστημα  του
Δήμου Τανάγρας με πρακτικό τοιχοκόλλησης και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο.
Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας http://www.tanagra.gr. 
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος
διαγωνισμού στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Τανάγρας  http://www.tanagra.gr και στην
ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση  από  τον  προμηθευτή που  ανακηρύχθηκε  ανάδοχος  με  την  ολοκλήρωση  της
διαδικασία.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                 Τίτλος : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ»
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 199.819,80 € (με Φ.Π.Α. 24 %)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Τ.

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1 Ασφαλτόμιγμα Tn 760

2 Ασφαλτόμιγμα, μετά της 
μεταφοράς  επί τόπου του έργου

Tn 100

3 Ασφαλτική  Προεπάλειψη 
(Πετρελαϊκό διάλυμα) 

Tn 5

4 Συγκολλητική Επάλειψη Βαρέλι
(200 kgr)

27

5 Ψυχρό ασφαλτόμιγμα χύμα 
μορφή

Tn 400

6 Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα

Πλαστικό
δοχείο ή
πλαστικό
σάκο, των

25kgr ή
30kgr

1000

Άθροισμα:
Φ.Π.Α 24%:

ΣΥΝΟΛΟ:

                   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

                                                                                                                 Ημερομηνία:  ….…/…….../
……..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –  ΜΕΛΕΤΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(επισυνάπτεται  ξεχωριστό  σχετικό
αρχείο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6293]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Παμ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι, 32009]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ]
- Τηλέφωνο: 2262351100]
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@tanagra.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [info@tanagra.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, CPV: 44113620-7 ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6293
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : όχι 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[…… ] 

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

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

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

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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

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

42





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

6. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

7. δωροδοκίαx,xi·

8. απάτηxii·

9. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·

10. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·

11. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

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

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

[] Ναι [] Όχι
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αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxxii, 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 δωρεάνxxxiii.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

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

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

ixΌπως 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).

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

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

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

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





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

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

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

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

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

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

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

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.





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

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

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

xxxiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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