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 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο  7/2016  
 

 
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΟΡΕΑ 
 

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΑΣΤΟΙΑΣ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΤΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟ ι ΕΙΔΗ  

       
700 ηφλνη ΑΛΑΣΙ  ΓΙΑ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟ  ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΤΣΟΤ 

 
ΠΡΟΫΠ/Α ΔΑΠΑΝΗ  
 

ΑΛΑΣΙ ΓΙΑ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟ  ΜΔΥΡΙ  41.500,00  ΔΤΡΩ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΜΔΥΡΙ      17.500  ΔΤΡΩ 

ΤΝΟΛΟ                                            59.000  ΔΤΡΩ 

( ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ ) 

(ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ 

ΑΔ 541) 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
 

 ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΒΑΣΘ ΤΙΜΘΣ 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟΝ ΗΜΕΡΗΙΟ 
ΣΤΠΟ 

 
23/12/2016 

 
      Α  Π  Ο  Φ  Α    Η  

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 Ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2014) «υκμίςεισ για τθν Τοπικι Ανάπτυξθ, τθν Αυτοδιοίκθςθ 
και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν». 

2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου δαπανϊν του Κράτουσ 
και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-08-2010) 
«Ρερί Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Ευκφνθσ». 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

4. Το Ρ.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ρερί αναλιψεωσ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 
(ΦΕΚ 194/Α’/2010) 

16PROC005635094 2016-12-23



ΑΝΗΚΔΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ    7/2016 

 

 2 

5. Τθν αρικμ. πρωτ. 1716/16 (ΑΔΑ:64ΣΔ7ΛΨ-ΜΥΘ) απόφαςθ προζγκριςθσ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ ποςοφ 59.000,00€ και ζγκριςθ δαπάνθσ  για τθν κάλυψθ τθσ απαιτοφμενθσ 
δαπάνθσ για τθ διενζργεια του εν λόγω διαγωνιςμοφ 

6. Το με αρικ. πρ. 119655/1815/07-09-2016 πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ:16REQ0050481962016-
09-07) 

7. Tθν με αρικ. 2348/16 ζγκριςθ διενζργειασ του αναφερόμενου διαγωνιςμοφ από τθν 
Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ (ΑΔΑ:ΨΛΗΥ7ΛΨ-ΘΨΕ ).  

 
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 
υνοπτικό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ ςε ευρϊ για τθν προμικεια για τθν προμικεια και μεταφορά 700 
τόνων αλατιοφ για τισ ανάγκεσ Αποχιονιςμοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ για το ζτοσ 2017.  
  
Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ για κάκε είδοσ προμικειασ ορίηεται ωσ εξισ: 
  
         Α) ΑΛΑΣΙ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΜΟ                   ΜΕΧΡΙ   41.500      ± 40% 
 Β) ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΛΑΣΙΟΤ                        ΜΕΧΡΙ   17.500      ± 40% 
 

O διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί μεηά ηην παπέλεςζη δώδεκα (12) ημερών από ηην 

ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηηρ πποκήπςξηρ ηηρ ζύμβαζηρ ζηο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ζύμθωνα με ηα 

άπθπα 66, 117, 120 και 121 (παπ. 1γ) ηος Ν. 4412/2016. 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφκθκε ςτον Τοπικό κακθμερινό τφπο τθσ Καςτοριάσ και 
αναρτικθκε επίςθσ ςτα προβλεπόμενα ςθμεία ενδιαφζροντοσ. 

 
Ο τόποσ και ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ κακϊσ  και ο χρόνοσ διενζργειασ  του  

Διαγωνιςμοφ δίδονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

ΣΟΠΟ & ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Σόποσ υποβολισ προςφοράσ 
 

Διοικθτιριο, 2οσ όροφοσ, γραφείο 4, Τμιμα 
Ρρομθκειϊν  

Ημερομθνία υποβολισ προςφοράσ 
Θμζρα                « 
Ϊρα                    « 

Μζχρι και τθν  05/01/2017 
Πζμπτθ 
10:00 π.μ. 

Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
Θμζρα                « 
Ϊρα                    « 

05/01/2017 
Πζμπτθ 
11:00 π.μ. 

 
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, 

προςφορά ι αίτθςθ ςυμμετοχισ εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται παραπάνω. Ρροςφορζσ ι αιτιςεισ 
ςυμμετοχισ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να 
αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ, από τθν Υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό (άρκρο 96 Ν. 4412/2016). 

Θ προςφορά μπορεί να υποβλθκεί και ταχυδρομικϊσ, ωσ ςυςτθμζνθ. Πςεσ προςφορζσ 
υποβλθκοφν ζτςι, κα παραλθφκοφν μόνο αν πρωτοκολλθκοφν μζχρι τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ. Ρροςοχι - θ θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται 
υπόψθ.  

 
 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα εκατόν 
είκοςι θμερϊν   (120) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 11 τθσ 
παροφςθσ. 
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Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 
παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β ΠΙΝΑΚΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ε ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (ΣΕΤΔ) 

 

Εφ’ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν εγκαίρωσ κατόπιν ζγγραφθσ 
αίτθςι τουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ 
παρζρχονται το αργότερο ςε τζςςερισ (4) εργάςιμεσ, πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςκεί για 
τθν υποβολι των προςφορϊν. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω 
προκεςμίασ δεν εξετάηονται. 

 
Ο Αντιπεριφερειάρχθσ  Καςτοριάσ                                      Ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Μακεδονίασ      

 

       ωτιριοσ . Αδαμόπουλοσ                                                              Θεόδωροσ Καρυπίδθσ                 
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΜΟΙ 

                  Άρκρο 2  του Ν. 4412/2016 
 
ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο προςφζρων που κθρφςςεται Μειοδότθσ με τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ 
και κα υπογράψει τθν απαιτοφμενθ ςφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ τθν   
προμικεια των ειδϊν που προβλζπονται από τθν παροφςα. Στθν παροφςα προμικεια οι Ανάδοχοι 
μποροφν να είναι περιςςότεροι του ενόσ κακϊσ θ κατακφρωςθ αφορά ςτθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ ανά κατθγορία ειδϊν . 

 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ 
Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ, Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ. 
Θ υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό είναι θ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ/Οικονομικοφ τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ. 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Το αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ είναι θ προμικεια 700 τόνων αλατιοφ και μεταφοράσ αυτοφ 
για τισ ανάγκεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ για το ζτοσ 2017, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτο  ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ. 
 
Η προμικεια κα είναι τμθματικι κατόπιν παραγγελίασ και κα εξελίςςεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
ςυμβατικοφ χρόνου, ανάλογα με τισ τρζχουςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

Άρκρο 25 του Ν. 4412/2016 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα:  

    α) ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

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

    γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία περί Δθμόςιων  

    Συμβάςεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Αϋ139), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια  

    ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του  

     ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων,  εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 79 του Ν. 
4412/2016 (Αϋ147), όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ.  

     Τα ανωτζρω ιςχφουν και ςε περίπτωςθ ενϊςεων για τα μζλθ τουσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο είναι 
εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να παρζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ προμικεια δεν απορρίπτονται 
με μοναδικι αιτιολογία το γεγονόσ ότι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο 
πραγματοποιείται θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά 
πρόςωπα. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων. Δεν απαιτείται οι 
εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ ι 
τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. Πμωσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.   
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Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

Άρκρο 95 ν.4412/16 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ για κάκε είδοσ προμικειασ ορίηεται ωσ εξισ: 
 
  Α) ΑΛΑΣΙ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΜΟ                   ΜΕΧΡΙ   41.500      ± 40% 
  Β) ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΛΑΣΙΟΤ                          ΜΕΧΡΙ   17.500      ± 40% 
 
 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

1. Στθν Οικονομικι Ρροςφορά αποτυπϊνεται θ προςφερόμενθ τιμι (ςφμφωνα με τον πίνακα του 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ ) ςε ευρϊ.  

2. Κάκε προμθκευτισ μπορεί να υποβάλλει προςφορά, είτε για το ςφνολο, είτε για μζροσ αυτοφ 
(βλζπε παράρτθμα Γ) .  

3. Για τθν παράκεςθ των τιμϊν τθσ Ρροςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι προμθκευτζσ είναι 
υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊςουν τον «ΡΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» του Τεφχουσ 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, που επιςυνάπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ τθσ παροφςασ. 

4. Ρροςφορά που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

5. Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ 
6. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

7. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Ο παρϊν Διαγωνιςμόσ γίνεται με κριτιριο τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςθ τιμισ. 
Οι προςφορζσ που για οποιοδιποτε λόγο κρικοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ωσ 
απορριπτζεσ, κα καταχωρθκοφν ςτο ςχετικό πρακτικό τθσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 
 
ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

     Θ ποιότθτα και το είδοσ των 700 τόνων αλατιοφ κα είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ όπωσ περιγράφονται ςτο παράρτθμα Βϋ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
 
ΗΜΕΙΩΗ: 
Τα αναλϊςιμα να είναι αυκεντικά του αντίςτοιχου καταςκευαςτι των εκτυπωτϊν και φαξ για τα οποία 
ηθτοφνται.  
 

ΣΡΟΠΟ, ΧΡΟΝΟ  ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
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Θ προμικεια του αλατιοφ και θ μεταφορά αυτοφ  κα γίνεται τμθματικά εντόσ του ζτουσ 2017, 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων - Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ και με ευκφνθ και μζριμνα του αναδόχου – προμθκευτι. 

Ο ανάδοχοσ – προμθκευτισ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ 
προμικεια των υλικϊν , που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  
 Θ παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται ςτο Αμαξοςτάςιο παρουςία τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 
παραλαβισ υλικϊν και πιςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ και  αυτόσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να το κάνει μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων , (24), ωρϊν.    
Σε περίπτωςθ που δεν παραδοκοφν τα υπό προμικεια υλικά μζςα ςτα χρονικά περικϊρια που 
παρζχονται ςτον προμθκευτι, του επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ οι 
προβλεπόμενεσ ποινζσ από το Ν.4412/2016. 
 
ΕΙΔΟ – ΠΟΟΣΗΣΕ 
 
Ο προμθκευτισ που κα ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, υποχρεοφται να ζχει πάντα ςτθν Επιχείρθςθ του 
ποςότθτα ικανι για να καλφψει τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ. 
 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ τθσ παροφςθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

Άρκρο 72,79 93 Ν. 4412/2016      
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλλουν, μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί 
ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ δικαιολογθτικά: 

Α. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, χωρίσ 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (άρκρο 3 του Ν.4250/2014), ςτθν οποία: 

1. αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτο οποίο ςυμμετζχουν, δθλϊνεται θ υπθρεςία ι οι 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ κατατίκεται θ προςφορά (ςφμφωνα με τθν ονοματολογία που 
ακολουκείται ςτουσ πίνακεσ τθσ παροφςασ),  

2. ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των 
ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

Β. Συποποιθμζνο ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ(Σ.Ε.Τ.Δ)1 2 του άρκρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , που 
αποτελεί  αναπόςπαςτο τμιμα τθσ  διακιρυξθσ αυτισ, ωσ ςυνθμμζνο Παράρτθμα  Α1 το οποίο 
αναρτάται από τθν Ανακζτουςα Αρχι  ςτο ΕΣΘΣΘΣ . 

Το ανωτζρω Συποποιθμζνο ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ(Σ.Ε.Τ.Δ) υποβάλλεται θλεκτρονικά3 από τουσ  
υποψιφιουσ  οικονομικοφσ φορείσ αφοφ ςυμπλθρωκεί  ςτισ ακόλουκεσ ενότθτεσ του4 ,  :       

                                                           
1
 Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε  κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ :www.eaadhsy.gr θαη 

www.hsppa.gr 
2
 Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απόθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ)  Σν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί πξόηππν ηεύρνο κε 

δεζκεπηηθή ηζρύ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 53, ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη 

δηαγσληζκνχο κειεηψλ ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ λ.4412/2016 ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία είλαη 

θαηψηεξε απφ ηα φξηα ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (β) θαη (γ) ηνπ άξζξνπ 5 .Οη αλαζέηνληεο θνξείο ηνπ Βηβιίνπ ΙΙ ηνπ 

λ. 4412/2016 δύλαληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 281, λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ΣΔΤΓ γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία ησλ νπνίσλ είλαη θαηψηεξε απφ ηα φξηα ησλ πεξηπη. (α) 

θαη (β) ηνπ άξζξνπ 235 
3
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απόθαζε ΔΑΑΓΗΤ) Β. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο πξνο νηθνλνκηθνύο θνξείο  
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ΜΕΡΟ ΙΙ : Πλθροφορίεσ  ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  

                  Α. Ρλθροφορίεσ  ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

                  Β. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με το νόμιμο εκπρόςωπο 

                 Γ. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων 

ΜΕΡΟ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλειςμοφ  

                  Α. Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ δίκεσ  

                  Β. Λόγοι που ςχετίηονται με τθ καταβολι φόρων θ ειςφορϊν 

                      κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

                Γ. Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων                            

                   θ επαγγελματικό παράπτωμα   

 

ΜΕΡΟ IV : Κριτιρια επιλογισ  

ΜΕΡΟ VI : Τελικζσ Δθλϊςεισ 

Με τθν ςυμπλιρωςθ των ανωτζρω ενοτιτων του ΣΕΤΔ : 

                                                                                                                                                                                          

1) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνο ζχλαςε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πνηθίιινπλ 

απφ ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΣΔΤΓ γηα θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα 

επηινγήο).  

2) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) θαη ν νπνίνο δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζπκπιεξψλεη έλα ΣΔΤΓ.  

3) Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , νθείιεη λα ππνβάιιεη ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ (Μέξνο II Γ) δηαζθαιίδνληαο φηη ε 

αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην 

Μέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ απηνχο.  

4) Όηαλ ζε κηα δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη 

λα θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο , ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ΙΙ έσο V.  

5) ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 

ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ην (α) νπνίν (α) ππεξβαίλεη(νπλ) ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο III ηνπ ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 

ππεξγνιάβνπο15 . Δπίζεο, εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ(ο) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ 

εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ ηνπο 

ππεξγνιάβνπο . Δθφζνλ ην (ηα) ηκήκα (ηα) ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαηεζνχλ κε ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο δελ 

ππεξβαίλεη (νπλ) ην 30%. ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο λα απνθαζίζεη θαη επνκέλσο λα νξίζεη ζηελ πξφζθιεζε ή ζηελ πξνθήξπμε θαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο εάλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο III πξέπεη ή δελ πξέπεη λα 

παξέρνληαη γηα ππεξγνιάβνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ βαζίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 6) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ, θάζε άηνκν ελδέρεηαη λα πξέπεη ππνγξάςεη16 ην ίδην ΣΔΤΓ 17 , ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 7) Όζνλ αθνξά ηελ ππνγξαθή (ή ηηο ππνγξαθέο) ηνπ ΣΔΤΓ, επηζεκαίλεηαη φηη ελδέρεηαη λα κελ είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξρεη ππνγξαθή ζην ΣΔΤΓ φηαλ απηφ δηαβηβάδεηαη σο κέξνο ζεηξάο εγγξάθσλ, ησλ νπνίσλ ε απζεληηθφηεηα 

θαη ε αθεξαηφηεηα δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο απαηηνχκελεο ππνγξαθήο (ή ππνγξαθψλ) ηνπ κέζνπ δηαβίβαζεο.  

 
4
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ( Απόθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ):   Γηα θάζε κία δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο πξνζαξκόδνπλ ην ΣΔΤΓ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο εθάζηνηε 

πξνθήξπμεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ 
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1)Δθλϊνεται   κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 79 ότι δεν βρίςκεται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ147) για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν. Αναλυτικά:  

«Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ  ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

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

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

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

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

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

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

θμείωςθ1: Η υποχρζωςθ υποβολισ του τυποποιθμζνου εντφπου υπεφκυνθσ διλωςθσ 
(Τ.Ε.Υ.Δ ) περί μθ ζκδοςθσ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ αφορά ςε κάκε πρόςωπο 
που είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ 
φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. 
και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,  

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

2. Δθλϊνεται ότι  δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ  του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία και β) δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του  όςον 
αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.» 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
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θμείωςθ1: Εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ κεωρείται ότι δεν ακετεί τισ αναγραφόμενεσ 
υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων και κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

          3.Δθλϊνεται  ότι   πλθροί τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

α) τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016 (Αϋ147).  

β) δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ, δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ και δε βρίςκεται ςε οποιαδιποτε  
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου,  

γ) δεν ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

δ)δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ 
του ανταγωνιςμοφ 

ε) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

ςτ) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

η) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από 
τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα κακϊσ και ότι διακζτει τθν απαιτοφμενθ 
χρθματοοικονομικι και τεχνικι επάρκεια προκειμζνου να υλοποιιςει το ςυμβατικό  
αντικείμενο. 

θ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ 

A1.2) Δθλϊνονται  τα περί εγγραφισ τουσ ςτο οικείο  Επιμελθτιριο ,ορίηοντασ ρθτά τθν 
επωνυμία του Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των  δραςτθριοτιτων που αςκοφν ( ρθτά 
κατονομαηόμενεσ ) ,προκειμζνου για νομικά πρόςωπα, θ το ειδικό επάγγελμά τουσ 
,προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα ,με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο 

Α1.3 ) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο  18 τθσ διακιρυξθσ  

Α1.4) Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου 
νομικοφ προςϊπου  

Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα: 

1. τθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ 
προςϊπου, τα δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι 
Γ.Ε.ΜΘ., κ.λ.π.), τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι 
λειτουργίασ τουσ, από τα οποία να προκφπτουν: 

Ο  Πρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.., κακϊσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν 
το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε. 
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2. τθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν 
επιτθδευματία από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία. 

3. τθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα από τα οποία να προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι 
ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ. 

Α1.5)Το Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με 
αντιπρόςωπο τουσ, ιτοι ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο θ ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ 
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι   

Α1.6) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα 120 θμερϊν. Οι ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων α' και β’, για κάκε οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. (άρκρο 93 Ν.4412/16). 

Α1.7 Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ςτθν οποία να: 

1.Δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

2.Δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι 

 

 
Γ. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο10 τθσ παροφςασ. 
 
Δ. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με 
αντιπρόςωπό τουσ. 

 
Ε. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ  ι του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου 

Α) για Ανϊνυμθ εταιρεία απαιτείται :  
- ιςχφον καταςτατικό αυτισ  
- ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ και 
- Φ.Ε.Κ. ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ 
Β) Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε. 
Γ) αν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε. Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο 
αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ 
Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί μθ 
τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του 
διαγωνιςμοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι 
κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί. 
 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Θ κοινι 
προςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µζλθ τθσ ζνωςθσ είτε από εκπρόςωπο 
διοριςμζνο µε ςυµβολαιογραφικι πράξθ. 
 
Οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν  

 

ΑΡΘΡΟ 6   - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Άρκρο 103 Ν. 4412/2016 
 
Ρζραν των οριηόμενων ςτισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 79 και ςτο άρκρο 93, ιςχφουν 
και τα ακόλουκα: 
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 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), 
να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ  είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (ο οποίοσ παραδίδεται 
εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ) ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και 
ζνα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογθτικά όπωσ αυτά προβλζπονται 
ςτο άρκρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ 
διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ), ζκδοςθσ ζωσ και τρείσ (3) μινεσ 
πριν τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, απ' το οποίο κα προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για τα αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 5. 

Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά α) ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), και για τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε και Ε.Ε), β) ςτον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε). 

2. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ 
τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

3. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι από το οποίο να προκφπτει 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ 
ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ, δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
θμείωςθ: Αν το κράτοσ μζλοσ ι θ χϊρα εγκατάςταςθσ δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο 
ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ 1,2 και 3 το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

4. Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του Ν. 4412/2016 

  
 Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 
1497/1984 (Αϋ188) (παρ.10 αρκ.80 του Ν.4412/2016) 
 
 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 

που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα 
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ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον 
αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 
 Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν 

προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ 
παραγράφουσ 3, 4 ι 5 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105. 
 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ 
διατάξεισ του παρόντοσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΠΟΒΟΛΗ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Άρκρα 92,93,94,97 Ν.4412/2016 
 

1. Οι προςφορζσ και αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο 
φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «για τθν προμικεια 700 τόνων αλατιοφ αποχιονιςμοφ και μεταφοράσ 

αυτοφ για τισ υπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ για το ζτοσ 2017» 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7/2016 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ Περιφερειακι Ενότθτα Καςτοριάσ (Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, 
Σμιμα Προμθκειϊν, Διοικθτιριο, ΣΚ 52100 Καςτοριά, 2οσ όροφοσ γραφ. 4) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 05/01/2017,10:00 π.μ. 
 Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα: (επωνυμία, διεφκυνςθ, ο αρικμόσ 
τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του διεφκυνςθ(email)) 
(Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία όλων των 
μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τθσ) 

 
Εκτόσ φακζλου οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται κατά τθν υποβολι τουσ και από ζγγραφο υποβολισ 
προςφοράσ υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο του υποψθφίου αναδόχου, προκειμζνου να 
αναγραφεί ο αρικμόσ ειςερχομζνου πρωτοκόλλου τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. Επίςθσ, ςε αυτό το 
ζγγραφο πρζπει να αναγράφεται θ χρονικι ιςχφσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον 120 θμερολογιακζσ 
θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ  διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). 

2. Οι προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από 
τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νομικό εκπρόςωπο 
αυτϊν. (άρκρο 96 παρ. 6.) 

3. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο (άρκρο 96 παρ.7) 

4. Στθν ανοικτι διαδικαςία οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα 
ακόλουκα (άρκρο 92): 

α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 93, (όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςθσ). 
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β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει 
τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 94 . 
Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον 
κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 
 
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» (Ραράρτθμα Α), 
ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95. 
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 

φακζλου τθσ παρ. 1. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Άρκρο 97 του Ν. 4412/2016 
 

1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 120 
θμερϊν, που υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κακϊσ και για τον χρόνο που αποδζχκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να παρατείνουν τθν προςφορά 
τουσ. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν 
περίπτωςθ α ' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 72 του Ν.4412/16, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι 
προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα 
διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
3. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ ' ανϊτατο όριο για 
χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι 120 μζρεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου 
χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ 
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ 
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του αρ.97 του Ν.4412/16 
 

ΑΡΘΡΟ 9 -  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Άρκρο 91 του Ν.4412/2016 
 

Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α)θ οποία αποκλίνει από τα άρκρα 92 ζωσ 97, 100,102 & 103 του Ν. 4412/2016 ι υποβλικθκε κατά 
παράβαςθ των απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι 
ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
β)θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ ι αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016. 
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γ)Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα 
με το άρκρο 102 . 
δ)θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 
ε)θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζρονται που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ 
ςτ) Ρροςφορά υπό αίρεςθ  
 
ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ΟΣΙ: 

 
 Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν (ιδίωσ όταν αυτζσ είναι 
αςυνικιςτα χαμθλζσ για το αντικείμενο τθσ προμικειασ), οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να 
παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ αρχισ, 
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 88 του Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΓΓΤΗΕΙ 

Άρκρο 72, Ν. 4412/2016 
 
Θ ανακζτουςα ιςχφ ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παράςχουν  τα ακόλουκα είδθ εγγυιςεων: 
 

α) «Εγγφθςθ ςυμμετοχισ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
του προχπολογιςμοφ εκτόσ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των 
προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, 
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 
αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 

αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ και ακφρωςθσ και 
ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 

επ' αυτϊν, και 
γγ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρα 

35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτείται. 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό μποροφν να κάνουν χριςθ του Τποδείγματοσ Εγγυθτικισ 
Επιςτολισ υμμετοχισ που επιςυνάπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
 

β) «Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ», το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Δεν απαιτείται εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για ςυμβάςεισ αξίασ ίςθσ ι κατϊτερθσ από το ποςό των 

16PROC005635094 2016-12-23



ΑΝΗΚΔΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ    7/2016 

 

 16 

είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ 
εκτόσ ΦΡΑ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου 
ζναντι του αναδόχου. 

Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για το διάςτθμα που 
κα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ επιςυνάπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ - ΕΝΣΑΕΙ 

Άρκρο 100,102,117,127 Ν. 4412/2016 
 

Θ επιτροπι διεξαγωγισ διαγωνιςμϊν  προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Θ 
αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια.  
Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 
1. Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ Επιτροπι διεξαγωγισ του 
Διαγωνιςμοφ, παραλαμβάνει, αποςφραγίηει και αξιολογεί όςεσ προςφορζσ κατατζκθκαν 
εμπρόκεςμα.  
Η υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ κατά τθν κρίςθ τθσ 
επιτροπισ (άρκρο 117, Ν.4412/2016). 
 

2.Τα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ: 
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ ςτθν ανοικτι διαδικαςία, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά 
που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ επιτροπι 
διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μζλθ τθσ. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ και τοποκετοφνται ςε ζνα 
νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από τθν επιτροπι και φυλάςςεται, 
προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ. 
β) Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ ι αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 
αποςφραγίηονται αν είναι δυνατόν τθν ίδια θμζρα (κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ) ι κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται με ειδικι πρόςκλθςθ τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον 
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διαγωνιςμό και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
3. Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 
προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 127 για ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδων (60.000) 
ευρϊ (προ ΦΡΑ).  
- Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ 
ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν. 
- Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παράβολου υπζρ του 
Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 
4. Πςοι δικαιοφνται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ για το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ. 
5. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να 
ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ 
οποία δε μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ 
προςφζροντεσ, χωρίσ να ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Διευκρινίςεισ ι 
ςυμπλθρϊςεισ που επιτρζπονται περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 102, παρ. 2, του Ν. 4412/16 . Θ 
ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι 
υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι 
ςυμπλιρωςθ, ακόμα και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ 

άρκρο 105 Ν. 4412/2016 
 

1. Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε 
κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
2. Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Θ υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το 
ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 
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προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, 
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  13   - ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Άρκρο 106 Ν. 4412/2016 
 

1. Θ ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 
οργάνου, ζχει το δικαίωμα να ματαιϊςει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω 
απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι 
ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016  και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι 
β) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του 
Ν.4412/2016. 
2. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με 
ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 
οργάνου, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ 
παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ 
του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι 
δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 97, ε) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
3. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει 
μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ 

Άρκρο 135 Ν. 4412/2016 
 
Θ ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν 
Ρροκιρυξθ και τθν προςφορά του αναδόχου, κα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. 
Μετά τθν κατακφρωςθ καταρτίηεται θ ςχετικι Σφμβαςθ, θ οποία ρυκμίηει όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για 
τθν εφαρμογι τθσ κατακφρωςθσ. 
Θ Σφμβαςθ, που περιλαμβάνει, λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν 
υλοποίθςθ του Ζργου, κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, 
καταρτίηεται με βάςθ τθν κατακφρωςθ, τθν προςφορά και τθν Ρροκιρυξθ. 
Για τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ των ειδικϊν όρων και λεπτομερειϊν τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 
ςυνεργαςτεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Θ ςχετικι ςφμβαςθ κα υπογραφεί μεταξφ του κ. Ρεριφερειάρχθ Δυτ. Μακεδονίασ, ωσ εκπροςϊπου τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ, και του προμθκευτι - ανάδοχου, βάςθ τθσ κατακυρωτικισ 
απόφαςθσ και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ και τθσ διακιρυξθσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ζχει ιςχφ από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 31-12-2017.   
 
ΠΑΡΑΣΑΗ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΗ 
Είναι δυνατι θ παράταςθ ιςχφοσ των ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν για δφο (2) μινεσ (ι παραπάνω 
ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ) από τθ ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν 
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με τουσ ίδιουσ όρουσ, μετά τθν ζγγραφθ ςυμφωνία με τον ανάδοχο προμθκευτι που κα 
κατακυρωκοφν ςτα πλαίςια τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

Άρκρο 200 Ν. 4412/2016 
 
Θ αξία του κάκε τιμολογίου κα καταβάλλεται ςτον προμθκευτι- ανάδοχο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 
τριάντα, (30),θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του τιμολογίου από τισ Υπθρεςίεσ τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ . 
Θ εξόφλθςθ του κάκε τιμολογίου κα γίνεται από τθν Δ/νςθ Διοικθτικοφ –Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε. 
Καςτοριάσ, μετά τθν υποβολι ς’ αυτιν του τιμολογίου και όλων των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν από τισ 
εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ. 
 
Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο κα γίνει τμθματικά με τθν πρόοδο εκτζλεςθσ των προμθκειϊν, υπό τθν 
προχπόκεςθ τθσ προθγοφμενθσ προςκόμιςθσ από τον ανάδοχο των απαιτοφμενων από το Νόμο 
δικαιολογθτικϊν. 

- Ρρωτόκολλο/αποδεικτικό παραλαβισ υλικϊν. 
- Τιμολόγιο του αναδόχου υπζρ τθσ υπθρεςίασ. 
- Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 

- Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό μπορεί να ηθτθκεί από τθν υπθρεςία 

- Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, τα κθρφκεια και τα λοιπά ζξοδα τθσ δθμοπραςίασ, 
αρχικισ και επαναλθπτικισ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον εργολάβο ι τον 
προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν (Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρκρο 46 «Πλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ»). 

Στθν περίπτωςθ που αναδειχκοφν πλζον του ενόσ (1) Ανάδοχοι, θ δαπάνθ επιμερίηεται κατά 
ποςοςτιαία αναλογία με το ςυμβατικό κόςτοσ ι το φψοσ τθσ εγγυθτικι επιςτολισ καλισ 
εκτζλεςθσ. 

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014     
« Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο 
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Θ αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται 
με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Άρκρο 58,131 Ν. 4412/2016 
 
Ο Ανάδοχοσ μετά τθν ανάκεςθ του Ζργου δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, να ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ του Ζργου υπεργολαβικά ςε τρίτο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτθν προςφορά του. Τθν πλιρθ ευκφνθ 
για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ Ψ ΕΚΠΣΨΣΟΤ - ΚΤΡΨΕΙ 

         Άρκρο 104, 203 Ν.4412/2016 
  

 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, ςφμφωνα με τθν οποία εάν ο 
ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν 
ειδικι πρόςκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
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ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 
προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με 
τθν περίπτωςθ δ τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016 
β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε 
τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16, 
Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για οψιγενείσ 
μεταβολζσ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ 2 του εν λόγω άρκρου, που επιλκαν ςτο πρόςωπου του 
προςωρινοφ αναδόχου καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 
προςωρινοφ αναδόχου που είχε προςκομιςκεί 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν 
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 
τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια 
κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτον Νομό Καςτοριάσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16PROC005635094 2016-12-23



ΑΝΗΚΔΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ    7/2016 

 

 21 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ    Αϋ 
 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 
 
 
 

7/2016 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………… 
Καηάζηεκα                ………………………… 
(Γ/λζε: νδόο – αξηζκόο, Σ.Κ., FAX)                                    Ηκεξνκελία έθδνζεο…….. 
  ΕΤΡΩ  ……………………….. 
 
Πξνο: (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη) 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΑΡ……………… ΕΤΡΩ……………. 
 

 Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίδνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη δηδήζεωο κέρξη 
ηνπ πνζνύ ηωλ ΔΤΡΩ …...................... ππέξ ηεο εηαηξείαο ……………………………………....  
Γ/λζε …………………………………………. γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό 
ηεο …………………………………………….  γηα ηελ πξνκήζεηα 
……………………………………………… ζύκθωλα  κε ηελ ππ΄ αξηζκ 7/2016 Γ/μή ζαο. 

 Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλωηέξω δηαγωληζκό 
απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο θαζ’ όιν ην ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

 Σο παραπάνω ποζό ηηρούμε ζηη διάθεζή ζας και θα καηαβληθεί ολικά ή μερικά τωρίς 
καμία από μέροσς μας ανηίρρηζη ή ένζηαζη και τωρίς να ερεσνηθεί αν πράγμαηι σπάρτει 
ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίηηζή ζας μέζα ζε ηρεις (3) ημέρες από απλή έγγραθη 
ειδοποίηζή ζας. 

 ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο 
κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ηεο. 

 Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ ……………………………………………… 

 Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην 
θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ 
εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 
ΗΜΕΘΩΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ 
Ο σπόνορ ισσύορ τηρ παπούσαρ ππέπει να είναι μεγαλύτεπορ κατά ένα (1) μήνα τος σπόνος ισσύορ τηρ 
πποσυοπάρ, όπωρ σσετικά αναυέπεται στη Διακήπςξη. 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
ε πεξίπηωζε πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείωλ ζα πξέπεη, 
πέξαλ ηωλ ππνρξεωηηθώλ δηαηππώζεωλ ζην Άξζξν 10 ηεο Γηαθήξπμεο, λα δηαηππώλεηαη ν όξνο: 
«Σο παραπάνω ποζό ηηρούμε ζηη διάθεζή ζας και θα καηαβληθεί, ολικά ή μερικά τωρίς καμία 
από μέροσς μας ανηίρρηζη ή ένζηαζη και τωρίς να ερεσνηθεί αν πράγμαηι σπάρτει ή αν είναι 
νόμιμη ή μη η απαίηηζή ζας μέζα ζε ηρεις (3) ημέρες από απλή έγγραθη ειδοποίηζή ζας.» 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 
 
ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ……………………..…………… 
ΚΑΣΑΣΗΜΑ …………………………………..…………… 
(Δ/νςη: οδόσ – αριθμόσ, Σ.Κ., FAX)……………………….                       
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ………………………..…...….. 
   ΕΤΡΨ  ………………………. 
 
 
Προσ: (Αναγρϊφεται η Τπηρεςύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού προσ την οπούα απευθύνεται) 
 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡ……………… ΕΤΡΨ……………. 
 
 
 

 Έχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα εγγυητικό επιςτολό 
ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ 
μϋχρι του ποςού των ΕΤΡΩ …………………… (ολογρϊφωσ)…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………… 
υπϋρ τησ εταιρύασ………………………………………………………………… Δ/νςη…………………………… 
…………………………….…………………………………………………………………………………………. για την καλό 
εκτϋλεςη από αυτόν των όρων τησ ςύμβαςησ που υπϋγραψε μαζύ ςασ για την προμόθεια 
………………………………………………………… ……………………….…  προσ  κϊλυψη αναγκών του 
………………………. και το οπούο καλύπτει το 5% τησ ςυμβατικόσ προ ΥΠΑ 
αξύασ……………………………………….……………………………… ΕΤΡΩ αυτόσ. 
 

 Σο παραπϊνω ποςό τηρούμε ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ με μόνη τη δόλωςό ςασ 
ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμιϊ από μϋροσ μιασ αντύρρηςησ ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το 
βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. 
 

 ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου 
 

 Η παρούςα εγγύηςη μασ αφορϊ μόνο την παραπϊνω αιτύα και ιςχύει μϋχρι την επιςτροφό τησ 
ς’ εμϊσ, οπότε γύνεται αυτοδύκαια ϊκυρη και δεν ϋχει απϋναντύ μασ καμιϊ ιςχύ. 
   

 Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών μασ επιςτολών που ϋχουν δοθεύ (ςτο 
Δημόςιο και Ν.Π.Δ.Δ.), ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο 
των εγγυόςεων που ϋχει καθοριςθεύ  από το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ). 

 

 
 
 

ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
ε πεξίπηωζε πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείωλ ζα πξέπεη, 
πέξαλ ηωλ ππνρξεωηηθώλ δηαηππώζεωλ ζην Άξζξν 10 ηεο Γηαθήξπμεο, λα δηαηππώλεηαη ν όξνο: 
«Σο παραπάνω ποζό ηηρούμε ζηη διάθεζή ζας και θα καηαβληθεί, ολικά ή μερικά τωρίς καμία 
από μέροσς μας ανηίρρηζη ή ένζηαζη και τωρίς να ερεσνηθεί αν πράγμαηι σπάρτει ή αν είναι 
νόμιμη ή μη η απαίηηζή ζας μέζα ζε ηρεις (3) ημέρες από απλή έγγραθη ειδοποίηζή ζας.» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ     Βϋ 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
 

7/2016 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΤΣΑΗ ΑΛΑΣΙΟΤ. 

Το αλάτι που κα χρθςιμοποιθκεί για τον αποχιονιςμό κα πρζπει να  είναι ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ του ΥΡΕΧΩΔΕ ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ ποιότθτοσ 
(ISO). 
Αλάτι που δεν πλθροί τισ παραπάνω απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ του ΥΡΕΧΩΔΕ ζχει ςθμαντικά 
μειωμζνθ αποτελεςματικότθτα και δθμιουργεί πολλά προβλιματα, τόςο ςτο οδικό δίκτυο, όςο και 
ςτον χρθςιμοποιοφμενο μθχανολογικό εξοπλιςμό (φρακάριςμα ςτουσ αλατοδιανομείσ), ενϊ 
απαιτείται και μεγαλφτερθ ποςότθτα για το ίδιο αποτζλεςμα.   
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ επιτροπι παραλαβισ αντιλθφτεί ότι θ προμθκευομζνθ ποςότθτα δεν 
είναι ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ του ΥΡΕΧΩΔΕ θ εν λόγω επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να 
ηθτιςει ποιοτικό ζλεγχο (Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα γίνεται από τα αρμόδιο εργαςτιρια (Ρεριφζρειασ – 
Χθμείου Κράτουσ) μετά τθν αποςτολι δειγμάτων. Τα ζξοδα του ποιοτικοφ ελζγχου κα βαρφνουν τον 
προμθκευτι. Τα δείγματα παίρνονται παρουςία του προμθκευτι ι εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου 
του.) Σε περίπτωςθ που το δείγμα δεν είναι ςφμφωνο με τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ θ επιτροπι 
παραλαβισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν άμεςθ αντικατάςταςθ του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ ι να 
κθρφξει ζκπτωτο τον μειοδότθ και να προμθκευτεί τα υλικά από τον 2ο μειοδότθ 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο προμθκευτισ με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του κεωρείται ότι αποδζχεται όλουσ τουσ ειδικοφσ 
όρουσ και δεςμεφεται ότι: 
1. Οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα ζχει για τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα 

Καςτοριάσ διακζςιμουσ και δεςμευμζνουσ τουλάχιςτον εκατό (100) τόνουσ αλατιοφ, άμεςα 
παραδοτζουσ.  

2. Θ παράδοςθ των παρτίδων κα γίνεται το αργότερο εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν μετά τθν 
τθλεφωνικι εντολι του Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων , οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα 
(ςυμπεριλαμβάνονται Σαββατοκφριακα και αργίεσ) και κάτω από οποιεςδιποτε καιρικζσ 
ςυνκικεσ, χωρίσ επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ. Επίςθσ  κα υπάρχουν διακζςιμα και τα 
απαραίτθτα μζςα μεταφοράσ για τθν παράδοςθ τθσ ποςότθτασ ςτο Αμαξοςτάςιο τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ.  

3. Στθν τιμι που δίνεται ςτθν οικονομικι προςφορά για τθν μεταφορά του αλατιοφ προσ το 
Αμαξοςτάςιο τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ περιλαμβάνει και κάκε δαπάνθ κίνθςθσ και 
καλισ λειτουργίασ των οχθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, 
προμικειασ ανταλλακτικϊν, καυςίμων, τα διόδια, οι αποδοχζσ του οδθγοφ, αςφάλιςτρα, δϊρα 
εορτϊν, υπερωρίεσ κάκε ςχετικό ζξοδο του μθχανιματοσ, όπωσ επίςθσ και τυχόν χρονοναφλωςθ 
(ςθμαία) που προβλζπεται από όλεσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για ςυμβάςεισ μίςκωςθσ οχθμάτων ι 
ςυμβάςεισ ζργου για τθ μεταφορά με κόμιςτρο διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν τουλάχιςτον.  

4. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτο Τμιμα Συγκοινωνιακϊν 
Ζργων ζνα άτομο (κακϊσ και αναπλθρωτι αυτοφ) που κα είναι υπεφκυνο για τθν μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων επικοινωνία όςον αφορά τθν παραγγελία (τθλεφωνικι εντολι τθσ Υπθρεςίασ) και 
παράδοςθ του αλατιοφ. 
Ο υπεφκυνοσ επικοινωνίασ κα είναι ανά πάςα ςτιγμι ςτθ διάκεςθ του Τμιμα Συγκοινωνιακϊν 
Ζργων για να ςυντονιςτοφν οι εργαςίεσ φόρτωςθσ – μεταφοράσ και ζγκαιρθσ παράδοςθσ. Σε 
περίπτωςθ που παρατθρθκεί επανειλθμμζνα αδυναμία επικοινωνίασ και δυςλειτουργία ςτθν 
εκτζλεςθ του ζργου τθσ προμικειασ και μεταφοράσ του αλατιοφ, θ υπθρεςία μπορεί να 
προχωριςει άμεςα ςτθ λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ζχει καμία οικονομικι 
υποχρζωςθ και επιβάλλοντασ ςτον προμθκευτι και τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

5. Ο χρόνοσ παράδοςθσ τθσ κάκε παρτίδασ ςτθν ςυνζχεια δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των 
είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν από τθν ϊρα που δίνεται θ τθλεφωνικι εντολι από το Τμιμα 
Συγκοινωνιακϊν Ζργων. 
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6. Θ προμικεια κα γίνει τμθματικά μετά από εντολι του Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων, ϊςτε να 
μθν δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθν αποκικευςθ του. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 

Π Ρ Ο  

ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο: 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ………………………...…………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Πφιε:..……….……….  Οδφο:…………………………   Αξηζκφο:…..  Σει.: 

…….………………. 

Νόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο : …………………………………………………………  

Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο 7/2016, θαη ησλ φξσλ ηεο νη νπνίνη εγθξίζεθαλ κε ηελ κε αξ. 

…………….. απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Μ. γηα ηελ πξνκήζεηα αιαηηνχ 

απνρηνληζκνχ θαη κεηαθνξά απηνχ θαη απνδέρηεθα αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο, ππνβάιισ ηελ 

πην θάησ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (ζηελ παξαθάησ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ζπλνιηθή 

πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, εθθξαζκέλε ζε επξψ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο  

πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ  θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε , εθηφο απφ ην ΦΠΑ 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε.).  

 

ΔΙΓΟ Σόπνο θόξησζεο αιαηηνύ- 

ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε 

από Καζηνξηά 

ΣΙΜΗ (ρσξίο 

Φ.Π.Α.) 

ζε € / ηόλν 

ΠΟΟΣΟ     Φ.Π.Α. 

Αιάηη απνρηνληζκνχ  

Οινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο   

       

 

 

ΔΙΓΟ ΣΙΜΗ ρηιηνκέηξνπ 

αλά ηόλν (ρσξίο 

Φ.Π.Α.) 

ζε € / ηόλν 

ΠΟΟΣΟ     

Φ.Π.Α. 

Μεηαθνξά αιαηηνχ απνρηνληζκνχ  

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο   

      

 

 

Καζηνξηά,  ….. ……………………..                                                      Ο Πξνζθέξσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δϋ 
 
 
 
 
 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
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ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 
 

                                                                       
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

    
   Καςτοριά, 
    Α.Π.      
    

            
 
 

 
Για τθν Προμικεια Αλατιοφ για τισ ανάγκεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ. 

 
  
Στθν Καςτοριά, ςιμερα,….  του μινα …… του ζτουσ 2016, θμζρα τθσ εβδομάδασ …… αφ’ ενόσ ο 
Ρεριφερειάρχθσ Δυτ. Μακεδονίασ……….. με τθν παραπάνω ιδιότθτά του ενεργϊντασ, και ζχοντασ 
υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.2218/1994, του Ν.2286/1995 και του Ρ.Δ.118/07. 
2. Το με αρικ. πρ.                   πρωτογενζσ αίτθμα (ΑΔΑΜ:……………). 
3. Τισ με αρικ. ………………(ΑΔΑ:…………………,ΑΔΜ:…………….) 
4. Τθν με αρικμ. ……………. ζγκριςθ διενζργειασ του αναφερόμενου διαγωνιςμοφ από τθν 
Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ (ΑΔΑ:………………….). 
5. Τθν με αρικμ. 7/2016 Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ, κακϊσ και το Ρρακτικό τθσ Δθμοπραςίασ 
αυτισ, που διενεργικθκε τθν …………. 
6. Τθν αρικ.          /               απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ 
Μακεδονίασ με τθν οποία ανατζκθκε ςτον δεφτερο των ςυμβαλλόμενων θ προμικεια 
……………………για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ για το 
ζτοσ 2017, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αρικ. 7/2016 Διακιρυξθσ, 

και, αφ’ ετζρου, ο…….  κάτοικοσ  …………., Α.Φ.Μ. …… Δ.Ο.Υ.      Α.Δ.Τ………    Α.Τ. ………. Τθλ. ……..  
καλοφμενοσ ςτο εξισ “Ρρομθκευτισ”, ςυμφϊνθςαν, ςυνζπραξαν και ςυναποδζχονται τα παρακάτω: 
 
  

Άρκρο 1ο :  ΣΟΙΧΕΙΑ ΣOY ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ. 
 

Το προσ προμικεια αλάτι αποχιονιςμοφ παράγεται ςτο εργοςτάςιο τθσ εταιρείασ 
____________________ που εδρεφει ______________________________________ και πρζπει να 
πλθροί τα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ τεχνικισ προςφοράσ του προμθκευτι. 
Το ςυνολικό κόςτοσ του προσ προμικεια υλικοφ είναι: __________ €. (Κακαρι Αξία ___________ €, 
Φ.Ρ.Α. ___________ € ). 
 Στθν τιμι του προσ προμικεια υλικοφ περιλαμβάνονται,  οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, οι 
φόροι που βαρφνουν τον προμθκευτι, ο πικανόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ του υλικοφ, τα 
ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ, ο πικανόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ του υλικοφ και κάκε 
άλλθ επιβάρυνςθ (εκτόσ από το ΦΡΑ), για παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που κα 
ορίςει θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων, με ευκφνθ και μζριμνα τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ. 
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Άρκρο 2ο :   ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 
 

Θ παράδοςθ του υλικοφ κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ και 
ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ Διακιρυξθσ.  
Θ Ρρομθκεφτρια εταιρία κα πρζπει εντόσ δφο θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να 
γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτο Τμιμα Συγκοινωνιακϊν Ζργων  ζνα άτομο (κακϊσ και αναπλθρωτι 
αυτοφ) που κα είναι υπεφκυνο για τθν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων επικοινωνία όςον αφορά τθν 
παραγγελία (τθλεφωνικι εντολι τθσ Υπθρεςίασ) και παράδοςθ του αλατιοφ. Ο υπεφκυνοσ 
επικοινωνίασ κα είναι ανά πάςα ςτιγμι ςτθ διάκεςθ του Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων  για να 
ςυντονιςτοφν οι εργαςίεσ φόρτωςθσ – μεταφοράσ και ζγκαιρθσ παράδοςθσ.  

Σε περίπτωςθ που παρατθρθκεί επανειλθμμζνα αδυναμία επικοινωνίασ και δυςλειτουργία 
ςτθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ προμικειασ και μεταφοράσ του αλατιοφ, θ Ρεριφζρεια Ενότθτα 
Καςτοριάσ μπορεί να προχωριςει άμεςα ςτθ λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ζχει καμία 
οικονομικι υποχρζωςθ και επιβάλλοντασ ςτον προμθκευτι και τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

Ο χρόνοσ παράδοςθσ τθσ κάκε παρτίδασ , δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των είκοςι 
τεςςάρων (24) ωρϊν από τθν ϊρα που δίνεται θ τθλεφωνικι εντολι του Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν 
Ζργων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ. 

Θ προκεςμία παράδοςθσ για το ςφνολο τθσ προμικειασ εξαρτάται από τισ ανάγκεσ του 
Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ. 

Θ παραλαβι κα γίνει από 3μελι Επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ τθσ Ρ.Ε.Κ.. Θ επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ελζγξει ποςοτικά και ποιοτικά τθν ποςότθτα 
που κα παραλάβει. Το πρωτόκολλο πρζπει να ςυνταχκεί το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
μζρα παράδοςθσ τθσ παρτίδασ.  

Θ πλθρωμι του δικαιοφχου κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
ζχουν τθρθκεί όλοι οι ειδικοί όροι τθσ Διακιρυξθσ και του Ραραρτιματοσ αυτισ και αφοφ 
προςκομιςτοφν όλα τα απαιτοφμενα νόμιμα δικαιολογθτικά.  
 

Άρκρο 3ο :  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ. 
 

Το προσ προμικεια υλικό κα είναι ςφμφωνο με τθν τεχνικι περιγραφι του Ρρομθκευτι, βάςει 
τθσ οποίασ ζγινε και θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ, που εγκρίκθκαν με τθν απόφαςθ _______________________ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
τθσ Ρ.Δ.Μ., τθσ οποίασ αποτελοφςαν αναπόςπαςτο μζροσ.   
 
 

Άρκρο 4ο : ΣΙΜΗ –ΚΡΑΣΗΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ. 
 

 Οι αναφερόμενεσ ςτον ςυνθμμζνο Ρίνακα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Τιμζσ, κατά είδοσ, 
ιςχφουν ωσ ζχουν ςτον Ρίνακα για όλα το χρονικό διάςτθμα τθσ προμικειασ, και δεν επιδζχονται καμία 
απολφτωσ αφξθςθ. 
 Θ αξία του κάκε τιμολογίου κα καταβάλλεται ςτον προμθκευτι μζςα ςε χρονικό διάςτθμα όχι 
μεγαλφτερο των δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του τιμολογίου από τισ Υπθρεςίεσ τθσ 
Ρ.Ε. Καςτοριάσ. Θ εξόφλθςθ του κάκε τιμολογίου κα γίνεται από τθν Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 
τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ, μετά από τθν υποβολι ς’ αυτιν του τιμολογίου και όλων των ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν από τισ εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ. 
          Κάκε φόροσ, τζλοσ, δικαίωμα ι κράτθςθ υπζρ τρίτων, βαρφνουν τον προμθκευτι. Κάκε νζασ 
μορφισ κράτθςθ που τυχόν επιβλθκεί με Νόμο κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κα 
βαρφνει επίςθσ τον προμθκευτι. 

 
 
 
 

16PROC005635094 2016-12-23



ΑΝΗΚΔΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ    7/2016 

 

 32 

 
 

Άρκρο 5ο : ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΚΤΡΩΕΙ. 
 

 Για κάκε παράβαςθ από τον προμθκευτι των όρων τθσ ςφμβαςθσ μποροφν να επιβλθκοφν 
όλεσ οι νόμιμεσ και αντίςτοιχα από τθν κείμενθ Νομοκεςία προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Οι κυρϊςεισ 
αυτζσ επιβάλλονται με απόφαςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Καςτοριάσ. 
 Αρμόδια Δικαςτιρια για τθν επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που μπορεί να προκφψουν είναι τα 
Δικαςτιρια τθσ πόλθσ τθσ Καςτοριάσ. 
 

            Άρκρο 6ο : ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 
 

 Ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι 
και τθν 31/12/2017.  
Είναι δυνατι θ παράταςθ ιςχφοσ των ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν για δφο (2) μινεσ (ι παραπάνω 
ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ) από τθ ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν 
με τουσ ίδιουσ όρουσ, μετά τθν ζγγραφθ ςυμφωνία με τον ανάδοχο προμθκευτι που κα 
κατακυρωκοφν ςτα πλαίςια τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 
 
  

Άρκρο 7ο : ΕΚΧΩΡΗΗ ΕΙΠΡΑΚΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ. 
 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει τα ειςπρακτζα δικαιϊματά του που  απορρζουν από 
αυτι τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε Φυςικό ι Νομικό Ρρόςωπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςφμφωνθ 
γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που παρζχεται μόνον εγγράφωσ. 
 

Άρκρο 8ο :   ΕΓΓΤΗΕΙ 
 

Για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ θ δεφτερθ των ςυμβαλλόμενων 
προμθκεφτρια εταιρεία υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ 
οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α..   

Ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν με αρικμό ___________________ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτελζςεωσ τθσ _________________  ποςοφ ___________  €. 
 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ είναι ωσ τισ ……/…../…... (Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ κατά δφο (2) μινεσ). 
 

Άρκρο 9ο :   ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ – ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ. 
 

Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του Τμιματοσ 
Συγκοινωνιακϊν Ζργων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ και απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ τθσ Ρ.Δ.Μ., με τθν οποία ςυναινεί ςτθν τροποποίθςθ.  

Για όλα τα λοιπά κζματα ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ προμικειασ, θ οποία πραγματοποιείται 
με τθ Σφμβαςθ αυτι, ιςχφουν: 
1) Οι διατάξεισ του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-07 τ. Α), ¨Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου¨, και  
2) Οι διατάξεισ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/1-2-95, τ.Α), ¨Προμικειεσ του Δθμόςιου Σομζα και ρυκμίςεισ 
ςυναφϊν κεμάτων¨.          

Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ αποτελοφν: 
1) Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ.  

     2) Το Ραράρτθμα (Ειδικοί Προι – Σφςταςθ).  
    3) Θ Ρροςφορά (Τεχνικι και Οικονομικι) του Ρρομθκευτι.   

 
Θ παροφςα ςφμβαςθ ιςχφει ζωσ ότου εκπλθρωκοφν οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα 

δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.  
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Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλόμενων διλωςε ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ αυτισ τθσ 
ςφμβαςθσ και αναλαμβάνει τθν προμικεια. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε ςε πζντε αντίτυπα, αναγνϊςκθκε μεγαλοφϊνωσ ςτουσ 
ςυμβαλλομζνουσ από τουσ οποίουσ και επιβεβαιϊκθκε και ςτθ ςυνζχεια, υπογράφεται από αυτοφσ και 
παίρνει από ζνα αντίτυπο ο κακζνασ, ενϊ δφο αντίτυπα τίκενται ςτον ςχετικό φάκελο τθσ προμικειασ. 
 
 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 Ο Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Μακεδονίασ                                     Ο Προμθκευτισ 
 
                Θεόδωροσ Καρυπίδθσ 
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            ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

                          [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
5
  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

 

 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα 

(αθ) 
- Ολνκαζία: Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Καζηνξηάο –Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 5005 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: 52200 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Μαξία Νάηζηνπ 

- Σειέθσλν: 2467350279 

- Ηι. ηαρπδξνκείν:d_oikonomikon@kastoria.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν: http://kastoria.pdm.gov.gr/ 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

[60000000-8]-Τπεξεζίεο κεηαθνξψλ (εθηφο απφ κεηαθνξά απνβιήησλ), [34927100-2]-Αληηπαγεηηθφ αιάηη 

  Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε πξνκήζεηεο,: «πξνκήζεηα 700 ηόλσλ άιαηνο απνρηνληζκνύ θαη κεηαθνξά 

απηνύ» 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [λαη] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ  
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
6
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
7
; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 

ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο 

VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν
8
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

 

Δάλ όρη: 

 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

                                                           
6
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ ,φλνκα θαη επψλπκν ,φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη 

7
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη 

ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα 

ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ 

ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 

εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

 
8
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε ,εάλ ππάξρνπλ ,αλαθέξνληαη ζηε πηζηνπνίεζε 
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θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 

 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο
9
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά [……] 

                                                           
9
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ε θνηλνπξαμίαο ε άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο 

16PROC005635094 2016-12-23



ΑΝΗΚΔΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ    7/2016 

 

 38 

κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, 

ηνλ ζθνπφ …): 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
10

  
 

 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV   

[]Ναη []Όρη 

 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β 

ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 

απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ 

πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από 

ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
11

 
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
12

· 

2. δσξνδνθία
13

·
14

 

3. απάηε
15

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
16

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
17

· 

                                                           
10

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ 

σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο 

ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
11

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή 

ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 

φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
1212

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
13

 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 
14

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 

ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο 

Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο 

Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε 

θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
15

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  

φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) 

"Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
1616

  Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο 

ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
17

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15) 
 

πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 
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6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
18

. 

 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ
19

 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ 

απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 

νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 

 

 

 

 

[……][……][……][……]
20

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
21

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά 

θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],ζεκείν-(-α): [   ],ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
22

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
23

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
24

: [……] 

 

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

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
25

, ζηελ 

[] Ναη [] Όρη  

                                                                                                                                                                                          

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” 
18

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
19

 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ) 
20

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη 
21

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
22

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
23

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
24

 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  
25

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  
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Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;
26

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 

 

[……][……][……]
27

 

 

 

 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ
28

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

                                                           
26

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  
27

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη 
28

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
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Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο
29

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 

ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
30 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
31

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

                                                           
29

 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

 
30

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
31

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην 

ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
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Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
32

, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
33

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
34

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
 

 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη:  

                                                           
32

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 
33

 Πξβι άξζξν 48 
34

 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
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Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ35
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

 

                                                           
35

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε 

κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Δεν απαιτοφνται από τθν διακιρυξθ. 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τισ ακόλουκεσ εγκαταςτάςεισ (πρατιρτια) 
και τεχνικό εξοπλιςμό (οχιματα, βυτιοφόρα) 
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι 

ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Δεν ηθτοφνται ςτθ διακιρυξθ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν 
να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ 
μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ 
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Δεν απαιτοφνται από τθν διακιρυξθ 

 

 

 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 
που αναφζρονται36, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 
αυτι διατίκεται δωρεάν37. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

64Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 

από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.  
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