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 Μαργαροποφλου 26  -  Τ.Κ. 54629 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 
2310557548  Police On Line: 3216151 
 (FAX)  :   2310557545 
     (e-mail) :  dtrox.the@astynomia.gr  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ :8045/22/2-γ 

Θεςςαλονίκθ     04  Δεκεμβρίου 2020 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 50.000,00 € (Συμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Ρ.Α. και των νόμιμων 
κρατιςεων) 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΜΒΑΗ:  
 

Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ 
(πετρζλαιο ντίηελ και βενηίνθσ 
αμόλυβδθσ) για τθν κάλυψθ 
ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του 
μθχανοκίνθτου ςτόλου Υπθρεςίασ τθσ 
Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ που 
επιχειρεί ςτθν εδαφικι τθσ 
αρμοδιότθτα (Τ.Τ. Αςπροβάλτασ 
Θες/νίκθσ), προσ ςκοπό αποφυγισ 
ακινθτοποίθςθσ αυτοφ και αδυναμίασ 
παροχισ υπθρεςιϊν τροχαίασ και 
τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν του ςϊματοσ 
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για το ζτοσ 
2021.  

CPV: 09134100-8 Ρετρζλαιο ντίηελ  
09132100-4 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 
ΑΛΕ 2410301001,  
(Φορζασ 1047-201-0900400),  
Οικονομικοφ ζτουσ 2021  
 

 
Α Π Ο Φ Α  Η 

 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΡΟΧΑΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

      Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ: 
α) των ν. 1481/1984, 2685/1999, 2800/2000, 3205/2003, 4270/2014, 4336/2015, 4354/2015, 4412/2016, και 4651/2019 ωσ τροποποιικθκαν - 

ςυμπλθρϊκθκαν και ιςχφουν ςιμερα, ςε ςυντρζχουςα περίπτωςθ. 

β) των π.δ. 394/1996, 184/2009, 178/2014, 80/2016, 86/2018, 62/2019, ωσ τροποποιικθκαν - ςυμπλθρϊκθκαν και ιςχφουν ςιμερα, ςε 

ςυντρζχουςα περίπτωςθ.  

γ) τθσ υπ’ αρικ. 2/90420/∆ΡΓΚ από 19/12/2019 απόφαςθσ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν. 

δ) του Ν. 4651/2019 «Κφρωςθ κρατικοφ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020) (Αϋ.209) 

ε)Θ ςχετικι δαπάνθ είναι ςφµφωνθ µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί κρατικϊν προμθκειϊν 





 

2. Τθν υπϋ αρικ. 80 από 18/07/2019 Απόφαςθ κ. Ρρωκυπουργοφ και Υπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Υφυπουργό Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Ελευκζριο Οικονόμου» (Β.3058) 

3.Τθν υπϋαρικ. ΓΔΟΕΣ/1/2/485 από 3-4-2020 απόφαςθ κ. Υπουργοφ και Υφυπουργοφ Ρροςταςίασ του πολίτθ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων 

Υπουργοφ & Υφυπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ επί κεμάτων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε υφιςτάμενα όργανα (Β.1362) 

4. Τθν υπϋαρικ. ΓΔΟΕΣ/4/28-κ από 19/12/2016 Απόφαςθ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. (Β.4130) 

5. Tο γεγονόσ  ότι το απαιτοφμενο ποςό προσ ανάλθψθ αφορά τακτικά εντάλματα και βρίςκεται εντόσ του ποςοςτοφ διάκεςθσ του 

προχπολογιςμοφ. 

6. α. Τθν υπϋαρικ. Υ2 από 09-07-2019 Απόφαςθ κ. Ρρωκυπουργοφ «Σφςταςθ κζςεων Αναπλθρωτι Υπουργοφ και Υφυπουργϊν» (Β 

2901). 

β. Το π.δ 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». (Α-121). 

γ. Το π.δ 81/2019 «Σφςταςθ , ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων –Μεταφορικϊν 

υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων».  

7. Τθν υπ’ αρικ. 2/6509/ΔΡΓΚ/07.02.2020 Απόφαςθ του κ. Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Τροποποίθςθ τθσ 2/58493/ΔΡΓΚ/31.07.2018 

απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν “Οικονομικι και Διοικθτικι Ταξινόμθςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ” (Β-3240).» 

(Β-375). 

8. Τθν υπ’ αρικ. 8045/8/1/30.03.2020 Απόφαςθ κ. Υπουργοφ και Υφυπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων 

Υπουργοφ και Υφυπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ επί κεμάτων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε υφιςτάμενα υπθρεςιακά όργανα, οι 

Υπθρεςίεσ των οποίων λειτουργοφν ωσ Ειδικοί Φορείσ» (Βϋ 1206). 

9.Τθν υπ’ αρικ. 8045/8/1-α’/30.03.2020 Απόφαςθ κ. Υπουργοφ και Υφυπουργοφ Ρροςταςίασ του Ρολίτθ «Οριςμόσ ανεξάρτθτων 

επιχειρθςιακϊν μονάδων, υποκείμενων ι υπαγόμενων ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία, του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, κατά το 

άρκρο 6, παρ. 2 εδάφιο δ του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει.» (Βϋ 1206). 

10.Τθν υπ’ αρικ. 1744/20/1526380 από 17-07-2020 ζγκριςθ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021, με τθν οποία 

παρζχεται ζγκριςθ ποςοφ πενιντα χιλιάδων ευρϊ (50.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% και των νομίμων κρατιςεων για τθν 

προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (πετρζλαιο ντίηελ και βενηίνθσ αμόλυβδθσ)   , για τον Ειδικό Φορζα 1047-201-0900400 «Διεφκυνςθ 

Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ», ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Αναλυτικοφ Λογαριαςμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2410301001 «Αγορζσ καυςίμων 

κίνθςθσ»  και CPV: 09134100-8 (Ρετρζλαιο κίνθςθσ (diesel) για ποςό 40.000,00 € και CPV: 09132100-4 (βενηίνθ αμόλυβδθ) για ποςό 

10.000,00 €, προσ κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ για το ζτοσ 2021. Ανωτζρω ποςότθτεσ δφναται να 

τροποποιθκοφν βάςει του ν. 4412/2016 αρ. 105, ανάλογα με τισ ζκτακτεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ.  

11.Το γεγονόσ ότι για τον αναλυτικό λογαριαςμό εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2410301001 «Αγορζσ καυςίμων κίνθςθσ», δεν ζχουν χορθγθκεί 

προεγκρίςεισ ςτουσ ωσ άνω Ειδικοφσ Φορείσ. 

12.Τθν ανάγκθ με αιτιολογία: Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (πετρζλαιο ντίηελ και βενηίνθ αμόλυβδθ) για τθν κάλυψθ 

ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων Υπθρεςιϊν που ανικουν ςτθν εδαφικι αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ 

Θες/νίκθσ ( Τ.Τ. Αςπροβάλτασ), προσ ςκοπό αποφυγισ ακινθτοποίθςθσ του μθχανοκίνθτου ςτόλου τθσ, ζτουσ 2021». 

13.Τθν υπ’ αρικ. 1744/20/1473083 από 11-07-2020 Εγκφκλιο - Διαταγι τθσ Δ/νςθσ Υποςτιριξθσ/Α.Ε.Α.  

14.Τθν υπ’ αρικ. 3560/20/1487424 από 13-07-2020 ζγγραφο Γενικισ Αςτυνομικισ Δ/νςθσ Θεςςαλονίκθσ. 

15.Τθν υπ’ αρικ. 3939/20/1477270 από 12-07-2020 ζγγραφο Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ. 

16.Τθν υπ’ αρικ. 3939/20/1483966 από 13-07-2020 πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ, με Α.Δ.Α.Μ. 20REQ007014414. 

17. Τθν υπ’ αρικ. 8045/22/2-β από 08-11-2020 Απόφαςι μασ με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με Α.Δ.Α. 

ΩΦΝΟ46ΜΤΛΒ-ΞΣΩ.  

 
Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

1. 1. Σην προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί 
της μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ 95 ΟΚΣ και ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ στην περιοχή 
του Δήμου Βόλβης, του Δήμου Αμφίπολης , του Δήμου Αριστοτέλη ανάλογα με την έδρα του αναδόχου-προμηθευτή κατά 





 

τον αντίστοιχο μήνα παράδοσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο ντίζελ και βενζίνης αμόλυβδης) 
για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου Τπηρεσίας της Δ/νσης Σροχαίας Θεσσαλονίκης 
που επιχειρεί στην εδαφική της αρμοδιότητα (Σ.Σ. Ασπροβάλτας Θεσ/νίκης), προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού 
και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών τροχαίας και τάξης, βασικών αρχών του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για το 
έτος 2021, προϋπολογισθείσης δαπάνης #40.322,58 €# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ , #50.000,00€# ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.(40.000,00 € πετρέλαιο κίνησης και 10.000,00 € βενζίνη αμόλυβδη), σύμφωνα με τους 

όρους που εξειδικεύονται στην παρούσα τα συνημμένα Παραρτήματα που συναποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 

2. 2. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β) το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. ημειώνεται ότι, οι ενδεικτικές ποσότητες των υπόψη  υπηρεσιών καθαριότητας 
δύναται να τροποποιηθούν βάσει του ν. 4412/2016 άρθρο 105. 

3. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή 
παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ Α 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ Β 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ - ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 

Δ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  ΡΑΑΤΘΜΑ Δ 

Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ Ε 

ΣΤ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ 

Η. ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) ΡΑΑΤΘΜΑ Η 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ: 
 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ αποκλειςτικά βάςει τιμισ, ιτοι το 
μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ μζςθσ μθνιαίασ τιμισ 
λιανικισ πϊλθςθσ ΒΕΝΗΙΝΘΣ ΑΜΟΛΥΒΔΘΣ 95 ΟΚΤ και ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΘΣΘΣ 

ςτθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ,  Διμου Αμφίπολθσ, ι του Διμου 
Αριςτοτζλθ ανάλογα με τθν ζδρα του αναδόχου- προμθκευτι  κατά τον 

αντίςτοιχο μινα παράδοςθσ.  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ:  

15  Δεκεμβρίου 2020 (Σρίτθ)  
ΩΡΑ 12:00’ π.μ.  

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΡΟΧΑΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   
Μαργαροποφλου 26  (3οσ όροφοσ- Γραφείο 6,7)  
Θεςςαλονίκθ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

15  Δεκεμβρίου 2020 (Σρίτθ)  
ΩΡΑ 12:00’ π.μ.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (πετρζλαιο ντίηελ και βενηίνθσ 
αμόλυβδθσ) για τθν κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκίνθτου 
ςτόλου Υπθρεςίασ τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ  που επιχειρεί ςτθν 
εδαφικι τθσ αρμοδιότθτα (Τ.Τ. Αςπροβάλτασ Θες/νίκθσ), προσ ςκοπό 
αποφυγισ ακινθτοποίθςθσ αυτοφ και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν τροχαίασ 
και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για το ζτοσ 
2021.  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  09134100-8 Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 
09132100-4 Βενηίνθ Αμόλυβδθ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: Από τθν 01-01-2021 μζχρι 31 Δεκεμβρίου ζτουσ 2021 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΤΑΞΙΑΡΦΟΣ 





 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ: 40.322,58 € χωρίσ ΦΡΑ (50.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ ΑΛΕ 2410301001, (Ειδικόσ Φορζασ 1047- 201- 
0900400) «Διεφκυνςθ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ», Οικονομικοφ ζτουσ 2021 

ΚΑΤΘΣΕΙΣ:  Σον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 5,69488 %, 
ήτοι:   
α) υπέρ των ασφαλιστικών Σαμείων Προσωπικού ΕΛ.Α., συνολικού 

ποσού 5,57056%, ως εξής:   
Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 2,72%, Μ.Σ.. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44%  και  
επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%   
β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων υμβάσεων ως εξής: 
0,076 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού 
τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης 
και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου 
γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 
0,06216 %, ως εξής: 
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού 
τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης 
και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου 
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 1% σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. (Ν.4172/13 άρθρο 64) 

ΡΛΘΩΜΘ:  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε μηνιαία βάση, αφού 

υποβληθούν τα δικαιολογητικά της δαπάνης, με χρηματικό ένταλμα 

που θα εκδίδεται από την Γ.Δ.Ο.Τ.Ε.. του Τπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, στο όνομα του δικαιούχου. Η πληρωμή θα γίνεται σε EURO. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Άρκρο 1 
 Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ 

Ανακζτουςα αρχι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ   
Οδόσ: ΜΑΓΑΟΡΟΥΛΟΥ 26 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  
Σαχ.Κωδ.:54629 
Σθλ.: 2310557548 
fax: 2310557545 
E-mail: dtrox.the@astynomia.gr  

 
Άρκρο 2 

 Παραλαβι εγγράφων ςφμβαςθσ και τευχϊν 
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό 
είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 
α) Το ςυμφωνθτικό – ςφμβαςθ 
β) θ παροφςα διακιρυξθ, 
γ) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το 
οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 
δ) οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ)  
ε) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω 
ςτ) Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του προμθκευτι.  
2. Το κείμενο τθσ παροφςασ  
α) Θα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» (www.diavgeia.gov.gr) και κα φζρει ΑΔΑ, κακϊσ και ςτο Κεντρικό  Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (www.eprocurement.gov.gr) και κα φζρει ΑΔΑΜ  
β) Θα  αποςταλεί ςε ψθφιακι μορφι, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 
(www.eeth.gr).,ςτο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Σερρϊν (www.serreschamber.gr) και ςτο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Χαλκιδικισ 
(www.epichal.gr)  προκειμζνου να αναρτθκεί ςτισ αντίςτοιχεσ ιςτοςελίδεσ .    
γ) Θα  τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ Θες/νίκθσ και του Τ.Τ. Αςπροβάλτασ  Θες/νίκθσ. 
Οι ενδιαφερόμενοι, μποροφν να παραλάβουν όλα τα ζγγραφα και τεφχθ τθσ παροφςασ από τουσ παραπάνω διαδικτυακοφσ τόπουσ.  
 

Άρκρο 3 
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Σροχαίασ Θεςςαλονίκθσ οδόσ Μαργαροποφλου 26 (3οσ όροφοσ, 
γραφείο 7), τθν 15  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ  2020 (ΣΡΙΣΗ)  και ϊρα 12:00’ π.μ., ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eeth.gr/
http://www.serreschamber.gr/
http://www.epichal.gr/




 

1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (πετρζλαιο ντίηελ και βενηίνθσ αμόλυβδθσ) για τθν κάλυψθ 
ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκίνθτου ςτόλου Υπθρεςίασ τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ που επιχειρεί ςτθν εδαφικι 
τθσ αρμοδιότθτα (Τ.Τ. Αςπροβάλτασ Θες/νίκθσ), προσ ςκοπό αποφυγισ ακινθτοποίθςθσ αυτοφ και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν 
τροχαίασ  και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για το ζτοσ 2021, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Γ (Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ) που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ. 
2. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 132 του ν.4412/2016. Δυνατότθτα τροποποίθςθσ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016. 

 
Άρκρο 4 

Προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 50.000,00 Ευρϊ και αναλφεται ςε: 
Κακαρι αξία: 40.322,58 Ευρϊ 
Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ: 9.677,42 Ευρϊ  

 
Άρκρο 5 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ – Κρατιςεισ - Πλθρωμι προμθκευτι 
1. Θ δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του ΑΛΕ 2410301001 του προχπολογιςμοφ εξόδων του Φορζα 1047 -201-0900400«Διεφκυνςθ 
Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ», Οικονομικοφ ζτουσ 2021. 
2. Τον προμθκευτι βαρφνουν κρατιςεισ ωσ εξισ %, ιτοι:   
α) υπζρ των αςφαλιςτικϊν Ταμείων Ρροςωπικοφ ΕΛ.ΑΣ., ςυνολικοφ ποςοφ ωσ εξισ:   
Τ.Ε.Α.Ρ.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ιτοι μερικό ςφνολο 5,44%  και  επί του μερικοφ ςυνόλου τζλθ χαρτοςιμου 2% και επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%   
β) υπζρ τθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων  ςυνολικοφ ποςοφ ωσ εξισ: 
0,07 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ 
κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 
γ) υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ποςοφ 0,06216 %, ωσ εξισ: 
0,06 % επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί τθσ προαναφερκείςασ 
κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου 
3. Επίςθσ κα παρακρατθκεί φόροσ ειςοδιματοσ 1 % ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
4.  Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά, ςε μθνιαία βάςθ, αφοφ υποβλθκοφν τα δικαιολογθτικά τθσ δαπάνθσ, με 

χρθματικό ζνταλμα που κα εκδίδεται από τθν Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, ςτο όνομα του δικαιοφχου: 

 Μθνιαίο Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ροςοτικισ και Ροιοτικισ Ραραλαβισ καυςίμων κίνθςθσ , το οποίο ςυντάςςεται από αρμόδια 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

 Τιμολόγιο του αναδόχου  

 Ριςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 -Ριςτοποιθτικά Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

 Φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου κατακζςεων του προμθκευτι όπου κα αναγράφεται ο αρικμόσ ΙΒΑΝ και το 
ονοματεπϊνυμο του (ςε περίπτωςθ που είναι ςυνδικαιοφχοσ να είναι πρϊτοσ ςτθ ςειρά) ι πρωτότυπθ βεβαίωςθ τραπζηθσ 
όπου κα αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προμθκευτι και ο αρικμόσ ΙΒΑΝ.  

 Υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι που να βεβαιϊνει το email επικοινωνίασ.   
Άρκρο 6 

Κριτιριο Ανάκεςθσ – Ανάδειξθ προμθκευτι 
1. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ 
(χαμθλότερθ τιμι), ιτοι το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ 
(μθνιαίασ) λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ ςτθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ , Αμφίπολθσ ι του Διμου Αριςτοτζλθ ανάλογα με τθν 
ζδρα του ανάδοχου-προμθκευτι, κατά τον αντίςτοιχο μινα παράδοςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86, ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα 
ςτισ παραγράφουσ  5 και 6 του άρκρου 95 του ν.4412/2016 και αντιςτοιχεί ςτθν ποιότθτα και ςε κάκε άλλο χαρακτθριςτικό γνϊριςμά 
του.  
Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%, ςφμφωνα με το άρκρο 63 του Ν. 4257/2014. 
2. Θ νόμιμα διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λαμβάνεται αποκλειςτικά από τθ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ  Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ   δικαιοδοςίασ τθσ ζδρασ του αναδόχου (Διμου Βόλβθσ , Διμου Αμφίπολθσ ι του Διμου Αριςτοτζλθ). (άρκρο 63 ν. 4257/14). 
3. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 86 του ν. 4412/2016 και των αναγραφομζνων ςτθν παράγραφο 2 εδάφια γϋ και  δϋ 

του άρκρου 22 του Ν. 4144/2013 (Α-88) όπωσ ιςχφει. 

4. Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που 

υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν 

φορζων.  Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ ςυνολικι τιμι ςε ευρϊ (€), με Φ.Ρ.Α.  

 

 

 

 





 

 
Άρκρο 7 

Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν –Σόποσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
1. Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, ορίηεται θ 15-12-2020, θμζρα  Σρίτθ.  
Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 12:00’  π.μ.  
2. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο 
διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ, Μαργαροποφλου 26 (3οσ όροφοσ), ςτθ Θεςςαλονίκθ.  
3. Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ αποςφράγιςθ και  θ καταλθκτικι 
θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Θ απόφαςθ 
αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν 
τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των 
προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 
4. Θ Ανακζτουςα Αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ματαιϊνει τθν διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 106 του ν. 4412/2016. 

 
 

Άρκρο 8 
Τποβολι φακζλου προςφοράσ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει μζχρι τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) του άρκρου 

7 τθσ παροφςασ, να υποβάλλουν εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου, επί ποινι απαραδζκτου, αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι, είτε (α) με 

κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, (β) είτε αυτοπροςϊπωσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ, γ) είτε μζςω ταχυμεταφοράσ 

(courier) ι ταχυδρομείου, με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι, είτε (δ) με κατάκεςι τουσ ςτο Τμιμα Διαχείριςθσ 

Χρθματικοφ-Υλικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτθν ανακζτουςα 

αρχι, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί με τθν προχπόκεςθ, να ζχουν παραλθφκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, το αργότερο μζχρι 

τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν 

ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 

παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί 

εγκαίρωσ.  

2. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να 

αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:  

 

ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ……………………  

(αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ δθλαδι : επωνυμία του νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ 
ζνωςθσ τισ επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που τθν αποτελοφν, κακϊσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ (ταχ. διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail)]  

Για τον υνοπτικό Διαγωνιςμό : «Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (πετρζλαιο ντίηελ και 
βενηίνθσ αμόλυβδθσ) για τθν κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκίνθτου 
ςτόλου Υπθρεςίασ τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ  που επιχειρεί ςτθν εδαφικι τθσ αρμοδιότθτα (Τ.Τ. 
Αςπροβάλτασ Θεςςαλονίκθσ), προσ ςκοπό αποφυγισ ακινθτοποίθςθσ αυτοφ και αδυναμίασ 
παροχισ υπθρεςιϊν τροχαίασ και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, για το ζτοσ 2021».  
Αρικμόσ Διακιρυξθσ:  8045/22/2-γ 
Ανακζτουςα Αρχι: Διεφκυνςθ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ Μαργαροποφλου 
26, ΤΚ 54629, Θεςςαλονίκθ.   

Καταλθκτικι Ημερομθνία Τποβολισ Προςφορϊν: 15-12-2020 ϊρα 12:00’ π.μ. 

3. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 
 α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ.  
 β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ. 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) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ.  
Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ παρ. 2. 
4. Θ γλϊςςα ςφνταξθσ τθσ προςφοράσ, προβλζπεται ςτο άρκρο 20 τθσ παροφςασ.  





 

5. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 7 τθσ 
παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ. 
6. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ 
υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 
7. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το 
νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
8. 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. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
9. Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ  χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων 

ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντα τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊςει επϋαυτϊν τθν ζνδειξθ 

«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» αναφζροντασ ρθτι ςε ςχετικι διλωςι του όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 

πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ, ςφμφωνα με  το άρκρο 257 του Ν. 4412/2016. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο τθν προςταςία του απόρρθτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του 

ενδιαφερομζνου και όχι τθν τιμι μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.  

10. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να φζρουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε 

προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι κα πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν , κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθ τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ 

προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςϋαυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του αρμόδιου οργάνου 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Άρκρο 9 
Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ 

1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» 
(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 
ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει: 
α) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ) του άρκρου 15 τθσ παροφςασ. 
- Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, κάκε άτομο υπογράφει το ίδιο ΤΕΥΔ. 
- Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.  
- Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) δεν απαιτείται να φζρει βεβαίωςθ 
του γνθςίου τθσ υπογραφισ των κατά νόμο υπόχρεων προσ υπογραφι του. Επιςθμαίνεται, ωςτόςο, ότι τυχόν ανακριβισ ι ψευδισ 
διλωςθ επιφζρει τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ τθσ ψευδοφσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ που προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 
β) Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κάκε ςυμμετζχοντοσ: 

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο 

υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. ii. Για Ε.Π.Ε., 

κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε. iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία Ο.Ε., Ε.Ε. και ΙΚΕ πρζπει 

να προςκομίςει αντίγραφο του καταςτατικοφ και των τροποποιιςεων του ι αντίγραφο του ιςχφοντοσ κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ εάν αυτό υπάρχει 

.Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να 

προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό 

πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι 

κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Iν. Για ςυνεταιριςμοφσ οφείλουν να κατακζςουν βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.v. Σα 

φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. vi. Εάν ο προςφζρων 

είναι ζνωςθ οικονομικϊν φορζων τότε:- Υποβάλλονται για κάκε μζλοσ όλα τα ανωτζρω κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία κατά 

περίπτωςθ. 

- Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ από τθν οποία προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθν ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν ζνωςθ και ςτον 

Διαγωνιςμό. 

- Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, με το οποίο ςυςτινεται θ ζνωςθ και προςδιορίηεται με ςαφινεια θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ).Στο ςχετικό ςυμφωνθτικό δθλϊνεται και ο 

εκπρόςωποσ / ςυντονιςτισ αυτισ. Επίςθσ τα μζλθ δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρον και αλλθλζγγυα τθν ευκφνθ για τθν εκτζλεςθ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα εξακολουκεί να υφίςταται μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

viii. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ κατά το άρκρο 93 παρ. (β) περιπτ. (δδ) του ν. 4412/2016, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ.  

γ) Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ.  
δ) Τπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν και να δθλϊνει: 





 
(1) Θ προςφορά ςυντάχκθκε, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβε γνϊςθ. 

(2) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

(3) Δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι του από διαγωνιςμοφσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 

(4) Μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι του υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων 

υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του δθμόςιου τομζα. 

(5) Οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν προςφορά του είναι αλθκι και ακριβι ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ. 

(6) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ , ιδίωσ τθσ αναβολισ ι τθσ 

ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ. 

 
 
3. Ο φάκελοσ «Σεχνικι Προςφορά» περιζχει τθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ.   
Θ προςφορά κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και να καλφπτει, με ποινι ακυρότθτασ, 
το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν (ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Γ τθσ παροφςασ). 
4.Ο φάκελοσ «Οικονομικι Προςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Δ τθσ παροφςασ.  

 
 
 

Άρκρο 10 
φςτθμα υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

1.  Θ τιμι του υπό προμικεια είδουσ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για 
παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
2. Η προςφορά κα δοκεί με τθν μορφι ενιαίου (για το ςφνολο των Αςτυνομικϊν Τπθρεςιϊν) ποςοςτοφ ζκπτωςθσ, επί τοισ εκατό (%) 
επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ (μθνιαίασ) λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ ςτθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ 
,Διμου Αμφίπολθσ ι του Διμου Αριςτοτζλθ ,ανάλογα με τθν ζδρα του ανάδοχου-προμθκευτι,  κατά τον αντίςτοιχο μινα 
παράδοςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86, ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ  5 και 6 του άρκρου 95 του ν.4412/2016 
και αντιςτοιχεί ςτθν ποιότθτα και ςε κάκε άλλο χαρακτθριςτικό γνϊριςμά του.  
Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%, ςφμφωνα με το άρκρο 63 του Ν. 4257/2014. 
2. Θ νόμιμα διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λαμβάνεται αποκλειςτικά από τθ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ  Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ   δικαιοδοςίασ τθσ ζδρασ του αναδόχου (Διμου Βόλβθσ , Διμου Αμφίπολθσ ι του Διμου Αριςτοτζλθ). (άρκρο 63 ν. 4257/14). 
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν. 
6. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των 

προςφερομζνων τιμϊν, αυτοί υποχρεοφνται να τα παρζχουν.  Απορρίπτονται προςφορζσ για τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δεν ζχουν 

παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ ςτθν προκακοριςμζνθ προκεςμία ι εξθγιςεισ που ζδωςαν δεν ζγιναν αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

7. Τζλοσ απορρίπτονται προςφορζσ υπό αίρεςθ. 

 
Άρκρο 11 

Παραλαβι προςφορϊν – τάδια αποςφράγιςθσ αξιολόγθςθσ – Κατακφρωςθ 
1. Παραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ  
α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Θ 
παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω 
του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ 
προςφορά. 
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το Τμιμα Διαχείριςθσ Χρθματικοφ-Υλικοφ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι ςτον φάκελο 
τθσ προςφοράσ, αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και μονογράφεται από τον υπάλλθλο που τθν παρζλαβε) και 
ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ 
υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ν.4412/2016. 





 

2. τάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν  
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ, μονογράφονται δε 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 του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο 
ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ 
θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 
λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και 
κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με 
τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα 
ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω 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 Διαγωνιςμοφ.  
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται 
ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν.4412/2016. 
ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον 
(προςωρινό) προμθκευτι με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
ςτ) 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 υποβάλει, μζςα ςε 

εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν 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 ι υποψθφίουσ, χωρίσ να 

ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ 

μεταχείριςθ των οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

η) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ 

ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ 

μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 

κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι. 

3. Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Πρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ 
α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινό προμθκευτι»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα 
δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 
παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
- Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό προμθκευτι να τα προςκομίςει ι να τα 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 κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ι 
αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ. 
- Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
- Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και 
τθν υποβολι του φακζλου ςτον Διευκυντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ προμθκευτι ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
β) Ο Διευκυντισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,  είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 
- Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφα όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό προμθκευτι με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ προμθκευτι. 
γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο 
ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ προμθκευτισ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα (εφόςον ζχει παρζλκει  θ ιςχφσ τουσ) τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ και μετά από ςχετικι 





 

πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 12, 13 και 14 τθσ παροφςασ, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον 
προςωρινό προμθκευτι και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 
εκτζλεςθσ.  
δ) Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο προμθκευτισ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, 
μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε 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. 
 

Άρκρο 12 
Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό – Τπεργολαβία 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε 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 ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα 
Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ 
ζνωςθ αναδειχκεί προμθκευτισ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ 
φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 
3. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 
4. Υπεργολαβία  
α) Θ Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει, ςυμπλθρϊνοντασ το 
Μζροσ ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.  
β) Πταν ο προςφζρων προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το 30%, τότε 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 
Μζρουσ ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για κακζναν από τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ, προκειμζνου να επαλθκευτεί θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
του άρκρου 13 τθσ παροφςασ. Επιςθμαίνεται πωσ όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, 
τότε θ Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να τον/ τουσ αντικαταςτιςει. 
5. ε κάκε περίπτωςθ, θ ζδρα του πρατθρίου καυςίμων ςτο οποίο κα γίνεται ο ανεφοδιαςμόσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων, κα 
πρζπει να βρίςκεται ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ των τριάντα (30) χιλιομζτρων, από τθν ζδρα τθσ Τπθρεςίασ.  

 
Άρκρο 13 

Λόγοι αποκλειςμοφ 
Κάκε προςφζρων  αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται 
για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ 
λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 
1. Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 
Πταν υπάρχει εισ βάροσ του 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 (Αϋ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 
3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ 
Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 
(Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 
προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 





 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
2. Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
Πταν ο  προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό 
ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  ι/και θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ 
πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 
τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Δεν αποκλείεται  ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
3. Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ δεν 
εφαρμόηονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των 
φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό 
που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73   ν. 4412/2016, πριν 
από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται  θ παράγραφοσ 2. 
4. Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από 
τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1 και 2. 
5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 μπορεί να προςκομίηει 
ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό 
φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ 
6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
7. Λόγοι που ςχετίηονται με παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 
Πταν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. 
8. Άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ  
Αποκλειςμόσ Οικονομικοφ φορζα από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, που του ζχει επιβλθκεί με τθν Κοινι Υπουργικι 
Απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, επιφζρει αυτοδίκαια τον αποκλειςμό του και  από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό). 

 
Άρκρο 14 

Κριτιρια επιλογισ 
Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Ο προμθκευτισ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοσ ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά επιμελθτιρια ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ - μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν.4412/2016 ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

 
Άρκρο 15 

Συποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ) 
1. Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) και όπωσ ζχει διαμορφωκεί με βάςθ τουσ όρουσ (λόγουσ αποκλειςμοφ, κριτιρια 

επιλογισ κ.λπ.) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ε ), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που 

εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ  

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ. 

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ παροφςασ.  

Το ΣΕΤΔ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: 

Μζροσ I. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 





 

Μζροσ II. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα. 

α. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον Οικονομικό Φορζα 

β. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ του Οικονομικοφ Φορζα 

γ. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςε ικανότθτεσ άλλων φορζων 

δ. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ 

Μζροσ III. Κριτιρια αποκλειςμοφ: 

α. Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ από τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016  

β. Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (τόςο τθσ κφριασ, όςο και τθσ επικουρικισ 

αςφάλιςθσ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016  

γ. Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα και άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ. Άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ που προβλζπονται από τθν εκνικι νομοκεςία. 

Μζροσ IV. Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ: 

α. Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ. (Γίνεται μνεία ότι ο εκάςτοτε οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο 

τθν ςχετικι ενότθτα, χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τισ 

κάτωκι). 

Α: Καταλλθλότθτα. 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 

Μζροσ V. Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων. 

Μζροσ VI. Σελικζσ δθλϊςεισ. 

2. Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν 

όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά του επόμενου άρκρου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

3. Σο Σ.Ε.Τ.Δ.  ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωςθ ωσ εξισ:  

- Το μζροσ Ι είναι ςυμπλθρωμζνο από τθν αρμόδια αρχι και όλα τα υπόλοιπα μζρθ ( II, III, VI) ςυμπλθρϊνεται από τον οικονομικό 

φορζα, κατά περίπτωςθ και μόνο ςτα πεδία που ζχουν επιλεγεί, όπωσ εμφαίνονται ςτο ςυνθμμζνο Τ.Ε.Υ.Δ. του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Εϋ τθσ 

παροφςθσ. Σο ΣΕΤΔ υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι αιτιςεων 

ςυμμετοχισ. 

Επιςθμαίνεται:  

Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλλει ζνα Τ.Ε.Υ.Δ.  

           Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί για κάκε φορζα - μζλοσ τθσ ζνωςθσ 
χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. 

 Θ αρμόδια αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που τυχόν 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Σε περίπτωςθ που ο 
ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει πωσ κα ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ, ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το 30% 
τθσ ςυνολικισ τθσ αξίασ, τότε υποβάλλεται μαηί με το Τ.Ε.Υ.Δ. του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα και χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. εκ μζρουσ του 
υπεργολάβου.  





 

 Στισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα άτομα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ 
οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόςωπα κα πρζπει 
να υπογράψουν το ίδιο Τ.Ε.Υ.Δ.. 

 Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλλουν τθν προςφορά. 
Υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ 
είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ αρμόδιασ 
αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο. Θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρωσ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Το ΤΕΥΔ, το οποίο εγκρίκθκε με τθ με αρικμό 158/2016 απόφαςθ τθσ Αρχισ και δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ (Βϋ 3698/ 16-11-2016) 

διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθν ακόλουκθ διαδρομι:www.eaadhsy.gr / Αρχικι Σελίδα / 

«Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ – ΤΕΥΔ και Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του», ι εναλλακτικά από το μενοφ «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ 

ΑΧΕΣ» --> «ΡΟΤΥΡΑ ΤΕΥΧΘ» --> «ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ - ΤΕΥΔ (ΤΟΥ ΑΘΟΥ 79 ΡΑ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) 

ΚΑΙ ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΤΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 15)».  

 
Άρκρο 16 

Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα) 
1. Δικαιολογθτικά 
α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα άρκρα 12 και 13 τθσ παροφςασ, κακϊσ και 
τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά περίπτωςθ:  
- τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, 
- κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (α) τθσ παροφςασ και  
- κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 11.3 (γ) τθσ παροφςασ.  
β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ, δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, αυτά κεωροφνται 
ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των τριϊν μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τουσ. 
γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ των 
ζξι μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ. 
δ. Θ πλιρωςθ των απαιτιςεων των άρκρων 13 και 14 τθσ παροφςασ πρζπει να ικανοποιείται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  
ε. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ 
διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.  
ςτ. Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
i. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που 
ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ 
παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία 
ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 
ii. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων 
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (ν. 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και 
εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ.  
iii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων                    (ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 
2 του άρκρου 1 του ν. 4250/2014. 
iv. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον 
υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
2.   Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα) μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 
Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά εντόσ των προκεςμιϊν και με τθν διαδικαςία που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του  άρκρο 11 τθσ 
παροφςασ: 
α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (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, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 
13 τθσ παροφςασ. 
β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 
(φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα. 
- Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά δικαιολογθτικά είναι: 
(i) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τον οικονομικό φορζα, 





 

(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι και αφορά τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
- Θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα καλφπτει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ωσ φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων, όςον αφορά τα νομικά πρόςωπα, και των εκ 
των μελϊν τθσ διοίκθςισ τουσ εργαηομζνων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςε αυτιν. 
γ. για τθν παράγραφο 7 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ: πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ. 
δ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα 
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ, 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 του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 
- Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτα υπό 1 και 2 του άρκρου 13 τθσ παροφςασ. 
- Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ προςφορά του διαγωνιηόμενου 
απορρίπτεται. 
3.   Δικαιολογθτικά (Αποδεικτικά μζςα) απόδειξθσ των κριτθρίων επιλογισ του  άρκρου 14 
Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, απαιτείται πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ/εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016, με το οποίο να πιςτοποιείται 
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ.  
 
 
 

Άρκρο 17 
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για 

διάςτθμα δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των 

προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν 

ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.   

Άρκρο 18 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του 
ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ), προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία, πρζπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία.  
2. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, 
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται  
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν 
μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. 
ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 
3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων 
με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά 
τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του προμθκευτι από ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου, 
ανεξαρτιτωσ του φψουσ των. 
5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 





 

6. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Άρκρο 19 
Ενςτάςεισ 

1. Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 ν.4412/2016.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. 
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που 

εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ 

δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 

4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα 

ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ 11 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 

προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ 

ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι 

μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

 
 

Άρκρο 20 
Γλϊςςα διαδικαςίασ 

1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι 
μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, 
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
2. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και 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 (Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ 
ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 
μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. 
και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια 
υπθρεςία. 
3. Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ 
επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
4. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε 
άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
5. Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του προμθκευτι, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν 
ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν παρουςία διερμθνζων. 

 
Άρκρο 21 

Εφαρμοςτζα νομοκεςία 
Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων: 
- του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 
147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων…» . 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 
- οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που 
εκδίδονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 120 του ν.4412/2016, δεν αποτελοφν μζροσ 
του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 
- ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.   
- οι όροι και προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 





 

-θ εκάςτοτε υποβλθκείςα προςφορά των Οικονομικϊν Φορζων 

 

 
Άρκρο 21Α  

Ειδικόσ όροσ 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ 
κινδφνου. Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ, ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμθκευτι, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 6 
του άρκρου 73 του ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ.  
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
Άρκρο 22 

Δθμοςιότθτα - Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ  
α) αναρτάται ςτο πρόγραμμα «Διαφγεια» (www.diavgeia.gov.gr) και φζρει κωδικό ΑΔΑ 
β)δθμοςιεφεται ςτο Κεντρικό  Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (www.eprocurement.gov.gr) και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ.  
γ) Θα  αποςταλεί ςε ψθφιακι μορφι, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο  Θεςςαλονίκθσ 
(www.eeth.gr).,ςτο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Σερρϊν (www.serreschamber.gr), και ςτο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Χαλκιδικισ 
(www.epichal.gr), προκειμζνου να αναρτθκεί ςτισ αντίςτοιχεσ  ιςτοςελίδεσ .  
δ)Θα  τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ και του Τ.Τ. Αςπροβάλτασ Θεςςαλονίκθσ. 

 
 
 

Άρκρο 23 
ειρά ιςχφοσ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 

Τα  ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται  ωσ κατωτζρω.  
1. Το ςυμφωνθτικό 
2. Θ παροφςα διακιρυξθ 
3. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ-απαιτιςεισ  

Άρκρο 24 
Παροχι διευκρινίςεων για τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά.  
 

Άρκρο 25 
Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και 
των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 
 

 
Άρκρο 26 

Χρόνοσ, τόποσ εκτζλεςθσ, παράδοςθσ και παραλαβισ τθσ προμικειασ  
1. Θ προμικεια κα είναι τμθματικι και κα εξελίςςεται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ςυμβατικοφ χρόνου(ζωσ 31/12/2021), ανάλογα με 
τρζχουςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, κακθμερινά ςτο πρατιριό του προμθκευτι, ςφμφωνα με το ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του. 
Θ παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι.  
Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ δεν επιβάλλουν τθν προμικεια ολόκλθρθσ τθσ ποςότθτασ, ο προμθκευτισ δεν δικαιοφται να αξιϊςει 
αποηθμίωςθ.  
2. Θ οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι, κα γίνεται τμθματικά, τθν τελευταία θμζρα κάκε θμερολογιακοφ μινα, με τθν ςφνταξθ 
του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ροιοτικισ και Ροςοτικισ Ραραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
3. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του αρ. 207 του ν. 4412/2016 περί επιβολισ κυρϊςεων. 
4. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ μπορεί να διενεργθκεί  ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ μπορεί να 
περιλαμβάνει: (α) μακροςκοπικι εξζταςθ, ι (β) χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ. 
5. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του υλικοφ από τθν επιτροπι παραλαβισ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτο αρ. 208 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο 27 

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ-Τποκατάςταςθ αναδόχου 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια 

τθσ εκτζλεςισ τθσ εφόςον: 

http://www.eeth.gr)/
http://www.serreschamber.gr)/
http://www.epichal.gr)/




 

α) Θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, δυνάμει του άρκρου 

132 του ν. 4412/2016,. 

β) Ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του 

άρκρου 73 του ν. 4412/2016 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

γ) Θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ 

και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 

άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ)  Συντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010, όπωσ ιςχφει. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΑΠΑΙΣΗΕΙ- ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (πετρζλαιο ντίηελ και βενηίνθσ αμόλυβδθσ) για τθν κάλυψθ ανελαςτικϊν 
αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκίνθτου ςτόλου Υπθρεςίασ τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ που επιχειρεί ςτθν εδαφικι τθσ 
αρμοδιότθτα (Τ.Τ. Αςπροβάλτασ Θεςςαλονίκθσ), προσ ςκοπό αποφυγισ ακινθτοποίθςθσ αυτοφ και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν 
τροχαίασ και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για το ζτοσ 2021 (από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι 
και 31-12-2021).   
 
2. Τα υπό προμικεια καφςιμα κίνθςθσ κακορίηονται μονοςιμαντα από τθν ελλθνικι νομοκεςία από αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ. και Αποφάςεισ 
του Ανωτάτου Χθμικοφ Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) :  
Πετρζλαιο κίνθςθσ 
α. ΚΥΑ (Απόφαςθσ ΑΧΣ) 14/2004 «Ρετρζλαιο κίνθςθσ, προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου» (ΦΕΚ ΚΥΑ 1490/Β'/2006) 
β. ΚΥΑ (Απόφαςθσ ΑΧΣ) 460/2009 «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ΑΧΣ 92/2009 "Ρροςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ απόφαςθσ ΑΧΣ 
αρικ. 514/2004 "Καφςιμα αυτοκινιτων - Ρετρζλαιο κίνθςθσ - Απαιτιςεισ και μζκοδοι Δοκιμϊν", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ ΑΧΣ αρικ. 513/2004 "Ρροςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ απόφαςθσ Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13.10.1998, όςον αφορά τθν ποιότθτα 
των καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει» (ΦΕΚ ΚΥΑ 67/Β/2010). 
 
Αμόλυβδθ βενηίνθ 
ΚΥΑ (Απόφαςθσ ΑΧΣ) 510/2004 «Αμόλυβδθ βενηίνθ, προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου» (ΦΕΚ ΚΥΑ 872/Β'/2007). 
Γενικότερα θ ποιότθτα των καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ κίνθςθσ διζπονται από τθν παρακάτω νομοκεςία : 
α. ΚΥΑ (Απόφαςθσ ΑΧΣ) 291/2003 «Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Οκτωβρίου 1998 όςον αφορά τθν ποιότθτα των καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει» (ΦΕΚ ΚΥΑ 332/Β'/2004) 
β. ΚΥΑ (Απόφαςθσ ΑΧΣ) 513/2004 «Ρροςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ απόφαςθσ Α.Χ.Σ. 291/2003» (ΦΕΚ ΚΥΑ 1149/Β/2005) 
γ. ΚΥΑ (Απόφαςθσ ΑΧΣ) 460/2009 «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ΑΧΣ 92/2009 "Ρροςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ απόφαςθσ ΑΧΣ 
αρικ. 514/2004 1"Καφςιμα αυτοκινιτων - Ρετρζλαιο κίνθςθσ - Απαιτιςεισ και μζκοδοι Δοκιμϊν", (ΦΕΚ 1490/Β/9.10.2006), κακϊσ και 
τθσ απόφαςθσ ΑΧΣ αρικ. 513/2004 "Ρροςαρμογι ςτθν τεχνικι πρόοδο τθσ απόφαςθσ Α.Χ.Σ. 291/2003 "Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13.10.1998, όςον αφορά τθν ποιότθτα 
των καυςίμων βενηίνθσ και ντίηελ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει» (ΦΕΚ ΚΥΑ 67/Β/2010) 

 
3. Σε καμιά περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ φπαρξθ ακακαρςιϊν, χρϊματοσ ι άλλων ξζνων ςτοιχείων. Θ ποιότθτα των καυςίμων πρζπει 
να είναι όμοια με εκείνθ που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια (ΕΛ.Δ.Α.).  Θ Διεφκυνςθ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ, διατθρεί το δικαίωμα 
να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ 
ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. 
 





 

4. Θ προμικεια κα είναι τμθματικι και κα εξελίςςεται κακ' όλθ τθ διάρκεια του ςυμβατικοφ χρόνου, ανάλογα με τρζχουςεσ 
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, κακθμερινά ςτο πρατιριό του προμθκευτι, ςφμφωνα με το ωράριο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του. Θ 
παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του προμθκευτι. 
(Να κατατεκεί, με τθν τεχνικι προςφορά, θ άδεια λειτουργίασ του πρατθρίου). 
 
5. ε κάκε περίπτωςθ, θ ζδρα του πρατθρίου καυςίμων ςτο οποίο κα γίνετε ο ανεφοδιαςμόσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων, κα 
πρζπει να βρίςκεται ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ των τριάντα (30) χιλιομζτρων, από τθν ζδρα τθσ Τπθρεςίασ.  
 
6. Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν ςφμβαςθ, χωρίσ καμία περαιτζρω αποηθμίωςθ του προμθκευτι, για το υπόλοιπο 
χρονικό διάςτθμα τθσ ςυμβατικισ περιόδου, εφόςον εξαςφαλίςει τθν προμικεια καυςίμων, με ιδία μζςα (καταςκευι υπθρεςιακοφ 
πρατθρίου καυςίμων).  

 

Β. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ – ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 
 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΔΡΑ 
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Ε ΛΙΣΡΑ  

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ  
(ΤΜΠΕΡ. Φ.Π.Α.,  ΚΡΑΣΗΕΙ          
ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 5%) 

Τ.Τ. ΑΣΡΟΒΑΛΤΑΣ 
 

ΑΣΡΟΒΑΛΤΑ 
Από τθν 01-01-2021 μζχρι 

31-12-2021  
(ζτοσ 2021) 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ  
CPV: 09132100-4 

6.230,00  10.000,00  

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΝΣΙΖΕΛ 
CPV: 09134100-8 

28.800,00 40.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ)  50.000,00 

Σο είδοσ των προμθκειϊν και οι ανωτζρω ποςότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και δφναται να τροποποιθκοφν ανάλογα με τισ ζκτακτεσ 
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Σροχαίασ Θεςςαλονίκθσ ,ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου  132 ν. 4412/2016 ωσ ιςχφει.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
ΠΡΟ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΡΟΧΑΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
      ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ   

ΑΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.   

ΤΘΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΙΘΜΟΣ ΤΘΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΙΑΣ  (FAX)   

ΑΙΘΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟΥ (email)   

 
Για τθν Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (πετρζλαιο ντίηελ και βενηίνθσ αμόλυβδθσ) για τθν κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ 
του μθχανοκίνθτου ςτόλου Υπθρεςίασ τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ που επιχειρεί ςτθν εδαφικι τθσ αρμοδιότθτα (Τ.Τ. 
Αςπροβάτασ Θεςςαλονίκθσ), προσ ςκοπό αποφυγισ ακινθτοποίθςθσ αυτοφ και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν τροχαίασ και τάξθσ, 
βαςικϊν αρχϊν του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για το ζτοσ 2021, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό 8045/22/2-γ από 04-12-2020 
διακιρυξθ τθσ Δ/νςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονικθσ.   

ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

*Ροςοςτό ζκπτωςθσ  

ΘΕΣΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΕΚΠΣΩΗ 

ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

ΡΕΤΕΛΑΙΟ ΝΤΙΗΕΛ  
CPV: 09134100-8 

    

ΒΕΝΗΙΝΘ ΑΜΟΛΥΒΔΘ  
CPV: 09132100-4 

    

 
* Το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) κα υπολογίηεται επί τθσ νόμιμα διαμορφοφμενθσ κάκε φορά μζςθσ (μθνιαίασ) λιανικισ τιμισ 
πϊλθςθσ του είδουσ ςτθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ, Διμου Αμφίπολθσ ι Διμου Αριςτοτζλθ ανάλογα με τθν ζδρα του αναδόχου-
προμθκευτι, κατά τον αντίςτοιχο μινα παράδοςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 86, ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 5 
και 6 του άρκρου 95 του ν.4412/2016 και αντιςτοιχεί ςτθν ποιότθτα και ςε κάκε άλλο χαρακτθριςτικό γνϊριςμά του.  
Το ανωτζρω ποςοςτό μπορεί να είναι και αρνθτικό, χωρίσ να υπερβαίνει το 5%, ςφμφωνα με το άρκρο 63 του Ν. 4257/2014. 
Θ νόμιμα διαμορφοφμενθ μζςθ τιμι λαμβάνεται αποκλειςτικά από τθ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

δικαιοδοςίασ περιοχισ ζδρασ του Ρρομθκευτι  (Διμου Βόλβθσ , Διμου Αμφίπολθσ ι Διμου Αριςτοτζλθ,)- (άρκρο 63 ν. 4257/14).Ο 

χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ προςφοράσ μου είναι δϊδεκα (12) μινεσ από τθν κατάκεςι τθσ ςτθν Υπθρεςία ςασ.  

 
Τόποσ / θμερομθνία 

Ο προςφζρων 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
 
Τίτλοσ Εκδότθ  
Θμερομθνία ζκδοςθσ.................. 
 

ΡΟΣ :  Τθν Διεφκυνςθ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ . 
 
 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………....…… ΕΤΡΩ ………….. 
 
1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

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

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

……………………………, ΑΦΜ.……………………, οδόσ…………………..……………., αρικμόσ ……………, ΤΚ…………………... (ι ςε 

περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιριϊν (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λπ. ατομικά για κάκε 

μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν 

τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτι των όρων τθσ υπ’ αρικμό 

…………………………………………………………………….  ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν προμικεια 

…………………………………………………………………….……………………… (αρικμόσ διακιρυξθσ ……/……, θμερομθνία 

διενζργειασ διαγωνιςμοφ ………../………..) προσ κάλυψθ αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ και το 

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

 

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

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

ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

3. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου, το οποίο και μασ βαρφνει.  

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

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

5. Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

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

από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

 
Με εκτίμθςθ 

ΕΚΔΟΤΘΣ  
 
 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Διαμορφωμζνο, με βάςθ τουσ όρουσ (λόγουσ αποκλειςμοφ, κριτιρια επιλογισ κ.λπ.) τθσ  υπ’ αρικμό 8045/22/2-γ  από 

04-12-2020 διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τθσ Δ/ΝΗ ΣΡΟΧΑΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ (ΕΑΑΔΘΣΥ Ερϊτθςθ 36).  
 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *00000893] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΜΑΓΑΟΡΟΥΛΟΥ 26, ΘΕΣ/ΝΙΚΘ, Τ.Κ. 54629]  

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΝΘ/ΜΟΣ ΚΑΑΚΑΘ ΣΟΦΙΑ] 

- Τθλζφωνο: *2310557548] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *dtrox.the@astynomia.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [ΔΕΝ ΥΡΑΧΕΙ+  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [Ρρομικεια υγρϊν καυςίμων κίνθςθσ (πετρζλαιο ντίηελ και βενηίνθσ αμόλυβδθσ) για τθν 
κάλυψθ ανελαςτικϊν αναγκϊν κίνθςθσ του μθχανοκίνθτου ςτόλου Υπθρεςίασ τθσ Δ/νςθσ 
Τροχαίασ Θεςςαλονίκθσ που επιχειρεί ςτθν εδαφικι τθσ αρμοδιότθτα (Τ.Τ. Αςπροβάλτασ 
Θεςςαλονίκθσ), προσ ςκοπό αποφυγισ ακινθτοποίθςθσ αυτοφ και αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν 
τροχαίασ και τάξθσ, βαςικϊν αρχϊν του ςϊματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, για το ζτοσ 2021,  
CPV: 09134100-8 Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 

CPV: 09132100-4 Βενηίνθ Αμόλυβδθ]  

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΔΕΝ ΥΡΑΧΟΥΝ+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):  *ΔΕΝ 

ΥΡΑΧΕΙ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

 

 

 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/129831_e.a.a.dh.sy._syxnes_ervthseis_gia_to_n._4412-2016.pdf




 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα. 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
2
 : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθ
3
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ’ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 

επιχείρθςθ»
4
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 

απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο 

πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ ςυςτιματοσ 

(προ)επιλογισ); 

* + Ναι * + Πχι * + Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 

 

 





 

ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 

V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε 

και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 

περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο
5
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 

που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 

περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 

κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 

πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) * + Ναι * + Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) * + Ναι * + Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 





 

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ
6
; 

* + Ναι * + Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 

ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 

ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί 

να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα. 

 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 

με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 

ςκοπό …): 

*……+ 





 

I)  

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7
 

 

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται 

ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

* +Ναι * +Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ 

και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ 

διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 





 

               Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ; 

* +Ναι * +Πχι 

 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 

131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 

μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
viii

 

 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
8
· 

2. δωροδοκία
9,10

· 

3. απάτθ
11

· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
12

· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
13

· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
14

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπου
15

 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 

για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω 

(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει 

εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 

ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

* + Ναι * + Πχι 

 

 

 

 





 

εξακολουκεί να ιςχφει;   

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
16

 

Εάν ναι, αναφζρετε
17

: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και 

τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
18

 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αςηοκάθαπζη»)19; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
20

: *……+ 

II)  

III) Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
21

, ςτθν Ελλάδα και ςτθ 

χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  





 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;
22

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
23

 

*……+*……+*……+ 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου (νομοκεςίασ)
24

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 





 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 

από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ
25

 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 

το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ 

ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει 

τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 

εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε 

ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ
26 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
27

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  





 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη ηςσόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων
28

, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή επιχείρθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 

αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

τθσ ςφμβαςθσ
29

; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια
30

 κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ 

ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) 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, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) 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;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Δ: ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005
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: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 

του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 





 

λιφκθκαν:  

*……+ 





 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ 

ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

IV)  

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 

επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

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 

εγκατάςταςισ
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; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

Β: 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 . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
33

, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 





 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ
34

: 

Ρεριγ

ραφι 

ποςά θμερ

ομθνίεσ 

παραλ

ιπτεσ 

    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 

το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ
35

, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 

οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 

ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα 

μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα 

μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει 

τα ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει 

τα ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

6) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό 

εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
36

 το ακόλουκο 

τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

8) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 

αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 

παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, 

και τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

 





 

Γ: 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. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα 

με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον 

αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον 

αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 





 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

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 αναφζρονται
37

, 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 δωρεάν
38

. 

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 Διλωςθσ 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): *……+    





 

 

                                                           
1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 

τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο 

του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του 

ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των 

οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 

επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 Ππωσ 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). 

9 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

10 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι 

των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ 

αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

11 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 

27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

12  Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 

τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 

τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

13  Ππωσ ορίηεται 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)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων 

από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

14 Ππωσ ορίηεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

15 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ 

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

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

16   Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 





 

                                                                                                                                                                                                         
 18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 

δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο 

εδάφιο)  

20 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ 

πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

21 Στθν περίπτωςθ που 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 (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

22 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον 

υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό 

που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 

δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

23  Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

24  Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  

ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 ι ςτο άρκρο 73 παρ. 2 περ. γ. 

25 Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

26  Άρκρο 73 παρ. 5. 

27 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

28  Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

29  Ρρβλ άρκρο 48. 

30  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

31  Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 

375 παρ. 10. 

32  Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 

άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

33 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

34 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά 

αγακά ι υπθρεςίεσ. 

35 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ 

ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

36   Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και 

ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ 

υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

37 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

38 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




