
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 31/2018 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας 

 
Αρ. απόφασης: 404/2018 Περίληψη 

«Έγκριση τεχνικής περιγραφής, συγγραφής υποχρεώσεων 
και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 

 
Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 

13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 
29/11/2018 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά 
μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών 
μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό. 
 
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 
Οι απόντες αν και νόμιμα  καλέστηκαν είναι οι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Λασκαρίδης Λάζαρος, Μαργαρίτη Βασιλική και 
Κοττέας Παναγιώτης. 
ΑΝΑΠΛ.  ΜΕΛΗ : Ανδρεάδης Ευάγγελος, Χαριτίδης Θεόδωρος, και Αντωνακάκης Γεώργιος.  
 

Στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. Αδαμόπουλος 
Γεώργιος. 
 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν τέσσερα (4) 
θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.  

  
Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι κατεπείγον και 

θα συζητηθεί σ’ αυτή τη συνεδρίαση και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.- Το υπ’ αρ. πρωτ.: 67219/3-12-2018 εισηγητικό έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου το οποίο 

έχει ως εξής: 
 
 

   Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως συμπεριλάβετε και 
το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με: 



1. Την έγκριση της  τεχνικής  περιγραφής για την     ανάδειξη αναδόχου/ων  της υπηρεσίας  με τίτλο  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»,  τεύχος των οποίων -συνταχθέν από το  
αρμόδιο  τμήμα  - σας καταθέτουμε , σύμφωνα προς  τις διατάξεις  του άρθρου 54 παρ.7 του 
Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»  

2. Την έγκριση της συγγραφής υποχρεώσεων και  του   ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης, ποσού 
ύψους 74.400,00 €,  συνταχθέντων από την αρμόδια υπηρεσία .  

3. Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,  η οποία διαγωνιστική 
διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις:    

 Του άρθρου 117 του Ν. 4412/8-8-2016/ / ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

 Του Ν. 3852/Φ.Ε.Κ Α’ /07-06-201010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-03-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α713-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.2690/Φ.Ε.Κ 45Α'/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α'/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν. 
4072/2012 (Φ.Ε.Κ 86Α') Τροποποίηση. 

 Του άρθρου 72 του Ν. 4412/8-8-2016/ ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Του άρθρου 130 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και 
ισχύει. 

 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 “ Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I”.  

 Τη μελέτη της Υπηρεσίας του Δήμου. 
 
 
 
 
 

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010  
3.- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) 
4.- Τη με αρ. 400/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής συζήτησης των εκτός 
ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. 

  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
Α. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ», που έχει ως εξής:  
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                       ΚΑ.20.6263.0004 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                

                                                                             
                                                                    

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

   Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου 

Καλλιθέας. 

   Η εκτέλεση εργασιών συντήρησης - επισκευής μεταφορικών μέσων κρίνεται αναγκαία και 

επιτακτική καθώς η σωστή και ασφαλής λειτουργία του στόλου των οχημάτων, είναι 

προϋπόθεση για την εκτέλεση ζωτικής σημασίας έργου για τη λειτουργία της πόλης. 

   Ο Δήμος σήμερα διαθέτει δικό του συνεργείο και ένα σημαντικό μέρος των εργασιών 

συντήρησης και επισκευής των οχημάτων μπορεί να γίνεται σ’ αυτό. 

   Η μετάβαση των οχημάτων,  σε εξωτερικά συνεργεία, κρίνεται ωστόσο επιτακτική για τους 

εξής λόγους: Εξειδίκευση στο επισκευαστικό αντικείμενο, έλλειψη υλικοτεχνικής βαρύς 

μηχανολογικός εξοπλισμός (διαγνωστική μονάδα υποδομής στο Δημοτικό Συνεργείο), 

μεγάλες ελλείψεις στο τεχνικό προσωπικό και αναγκαιότητα άμεσης και γρήγορης 

αποκατάστασης της βλάβης. 

  Επισημαίνεται επίσης ότι: α) Λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών (διπλές 

ημερήσιες βάρδιες-έλλειψη οχημάτων), η άμεση και γρήγορη επισκευή των οχημάτων που 

εκτελούν κοινωφελές έργο είναι απαραίτητη και β) Λόγω των συχνών έκτακτων περιστατικών 

(απρόβλεπτες και επαναλαμβανόμενες βλάβες, λόγω της μεγάλης ηλικίας τους), 

ακινητοποίηση των οχημάτων επί του οδοστρώματος , οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 

παρέχουν επί 24ώρου βάσεως δυνατότητα για επιτόπιες εργασίες ή μεταφορά των οχημάτων 

(αδαπάνως για τον Δήμο )στον χώρο τους. 

   Τα μεταφορικά μέσα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής και διαφόρων μοντέλων και 

ως εκ τούτου χρειάζονται κατά την συντήρηση και επισκευή τους, πέραν της εξειδίκευσης 

και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε 

περίπτωση ανταλλακτικά, τα οποία θα ταιριάζουν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο μοντέλο 

οχήματος. 

   Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι 

εκτέλεσης των εργασιών και τοποθέτησης ανταλλακτικών, όπου κρίνεται σκόπιμο,  να είναι 

όσο το δυνατόν μικροί. 

   Τα ανταλλακτικά που προσφέρονται προς τοποθέτηση πρέπει να είναι τα κατάλληλα για 

το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, με έμφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο 

αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής. 

   Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα δεχθεί τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από 

τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων .Απορρίπτονται ανταλλακτικά 



ιμιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 

εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων. 

   Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης ότι δεν 

ικανοποιούνται κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο.  

   Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών 

τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα 

πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. 

   Οι Ανάδοχοι δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή 

μερών, στη διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση για τη λήψη απόφασης για την επισκευή, 

στην εφαρμογή και επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην 

επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση, τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Οι προτεινόμενες 

λύσεις αποκατάστασης των βλαβών θα εκτελούνται όπως αυτές προβλέπονται από τα 

τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή και για την υλοποίησή τους θα ακολουθείται η 

διαδικασία που προκύπτει από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 11 του ν.δ 

2396/1953 βάσει τις οποίας εκδόθηκε η οικ. 3373/390/1975 απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 4993/745/24.04.1975 όμοια 

(ΦΕΚ Β 349) για τους Δήμους που εδρεύουν σε διοικητική περιφέρεια της τέως διοικήσεως 

πρωτευούσης και διαθέτουν δικό τους συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. Επισημαίνεται ότι 

εάν το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ μπορεί να εκτελέσει (αποκαταστήσει) την συγκεκριμένη 

βλάβη (εργασία) παραγγέλνονται μόνο τα αναγκαία ανταλλακτικά αλλιώς βεβαιώνει ότι αυτή 

αδυνατεί να την εκτελέσει και ότι θα πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο με μέριμνα 

της αρμόδιας επιτροπής.        

 Κατ΄ αρχήν θα εκδίδεται από την Υπηρεσία ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ    

(βλ. Υ1) με συνοπτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης συντήρησης και 

εκτίμηση των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

 Μετά την επιθεώρηση ο ανάδοχος θα συντάσσει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ (βλ. Υ2) στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι απαιτούμενες 

εργασίες καθώς και τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα με τις αντίστοιχες 

δαπάνες τους. 

 Σημειώνεται ότι οι δαπάνες των εργασιών ή ανταλλακτικών θα είναι εκείνες των 

 επίσημων τιμοκαταλόγων εργασιών ή ανταλλακτικών, του κατασκευαστή ή του επίσημου 

αντιπροσώπου του οχήματος, μειωμένες κατά την έκπτωση της δημοπρασίας. Εάν 

υπάρχουν εργασίες που δεν περιέχονται στον κατά τα παραπάνω επίσημο τιμοκατάλογο 

εργασιών αυτές θα τιμολογούνται με την συμβατική τιμή της εργατοώρας (δηλ.  

μειωμένης κατά την έκπτωση) με βάση τον αριθμό των εργατοωρών που δίδονται από τους 

πίνακες ή τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου για την εκτέλεση τους.  

Επίσης εάν υπάρξουν εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν δίδονται αποδόσεις σε 

εργατοώρες από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο αντιπρόσωπο αυτές θα τιμολογούνται 



με βάση τις ώρες εργασίας που θα συμφωνούνται από κοινού με τον ανάδοχο και το 

Δήμο. 

    Τέλος σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή που για 

την προμήθειά τους απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες παραγγελίας τους στο 

εξωτερικό είναι δυνατόν να συμφωνηθεί η χρήση ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας. 

Στην περίπτωση αυτή όμως η τιμή αναφοράς, επί της οποίας θα εφαρμοσθεί η έκπτωση 

του διαγωνισμού, θα είναι εκείνη του επίσημου τιμοκαταλόγου του κατασκευαστή τους ή 

εισαγωγέα τους. 

 Μόνο μετά την έγκριση του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης και της δαπάνης του που θα 

γίνεται ύστερα από επιβεβαίωση και τυχόν διόρθωση τόσο για τις τιμές των επί μέρους 

εργασιών και ανταλλακτικών όσο και για τις απαιτούμενες εργατοώρες όπως αυτές 

προκύπτουν από τους επίσημους καταλόγους του κατά περίπτωση κατασκευαστή ή 

αντιπροσώπου / εισαγωγέα ή τέλος την ανάδοχη του προτεινόμενου αριθμού εργατοωρών 

για την εξαιρετική και μόνο περίπτωση που δεν προκύπτουν διαφορετικά ο ανάδοχος θα 

μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες συντήρησης ή επισκευής. Μετά δε την ολοκλήρωσή 

τους θα συντάσσει το ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (βλ. Υ3) όπου θα βεβαιώνει την 

καλή εκτέλεση των γενομένων επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης και την 

τοποθέτηση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών. Το Δελτίο θα περιλαμβάνει κατά πλήρη 

και αναλυτικό τρόπο όλες τις εργασίες, τα ανταλλακτικά καθώς και την τελική δαπάνη 

τους με βάση επίσημα παραστατικά. 

 Τέλος η συντήρηση ή επισκευή ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 

αρμόδιας επιτροπής του Δήμου περί της ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

(βλ. Υ4) με το οποίο βεβαιώνεται, κατόπιν επί τόπου ελέγχου και δοκιμών, η 

πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση των ανταλλακτικών, η 

ικανοποίηση των όρων της σύμβασης και τέλος η Καταλληλόλητα του για την περαιτέρω 

κυκλοφορία του. 

    Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την πληρωμή του 

αναδόχου. 

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου (οδός Ελ. 

Βενιζέλου 270, Καλλιθέα ) και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν τα μεταφορικά 

μέσα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά. 

   Οι αριθμοί πλαισίου και το εργοστάσιο κατασκευής οι οποίοι αναγράφονται στον πίνακα 

που ακολουθεί (βλ. Παράρτημα  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ) δίδονται για τον προσδιορισμό των τύπων των οχημάτων και αποτελούν το 

κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών. 

   Οι εργασίες θα εκτελούνται και θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Δήμου και μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή 

προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. 

     



Εργασίες- Ανταλλακτικά 

   Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά που θα τοποθετηθούν στα οχήματα, σε κάθε περίπτωση 

θα πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του κάθε οχήματος  μπορεί όμως, 

όταν παραστεί ανάγκη να γίνονται δεκτά από την επιτροπή παραλαβής και αυτά της 

εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1400/2002 (ή του 

αναθεωρημένου 461/2010), άριστης ποιότητος (όχι διαλογής): 

   Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 

σελ.13 παράγραφος κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα 

συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα 

οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 

κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή 

ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. 

   Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με 

τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για 

γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα 

μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συναρμολόγηση του οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος. 

   Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1400/2002 σελ.13 παράγραφος κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα 

ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά 

μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά για τα οχήματα του Δήμου θα πρέπει να καλύπτουν όλα 

τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή.  

Τα κυριότερα μηχανικά υποσυστήματα και τα σχετικά ανταλλακτικά, ενδεικτικά είναι: 

1. Κινητήρας 

Καπάκι 

Δακτυλίδια 

μπιέλες 

πείροι 

Χιτώνια 

Κουζινέτα εκκεντροφόρου 



Οδηγοί βαλβίδων 

Έδρες βαλβίδων 

Φλάντζες, τσιμούχες 

Ελατήρια 

Αντλία πετρελαίου / βενζίνης 

Αντλία νερού 

Ακροφύσια ψεκασμού 

Υπερσυμπιεστής 

Φίλτρα λαδιού 

Φίλτρα αέρα 

Φίλτρα καυσίμου 

Σύστημα ψύξης αέρα (intercooler) 

Σύστημα ψύξης νερού (ψυγείο κινητήρα) 

 

2. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων /Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 

Φουρκέτες 

Συγχρονιζέ 

Ρουλεμάν 

Γρανάζια 

Φλάντζες 

Τσιμούχες 

Πρωτεύων άξονας κομπλέ 

Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

Σταυροί ταχυτήτων 

Σταθερά ταχυτήτων κλπ 

Αργό - γρήγορο 

 

3. Συμπλέκτης 

Άνω τρόμπα συμπλέκτη 

Κάτω τρόμπα συμπλέκτη 

Σετ δίσκου πλατώ-ρουλεμάν 

Ζεύγη φερμουίτ 

Δίσκος 

Πλατώ 

Φυσούνα 

 

4. Σύστημα αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 

αμορτισέρ 

σούστες 



μπρακέτα 

σινεμπλόκ 

κόντρες κλπ. 

Ζύγκια  

 

5. Σύστημα πέδησης 

Υλικά δικτύου αέρος 

Κεντρική βαλβίδα 

Φυσούνες τροχών 

Ρεγουλατόροι φρένων 

Ταμπούρα 

Σιαγώνες φερμουίτ 

Δισκόπλακες  

ρουλεμάν τροχών - μουαγιέ 

τσιμούχες – δαχτυλίδια. 

 

6. Εμπρόσθιο σύστημα 

ακραξώνιο 

πείρος ακραξωνίου 

ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 

ρουλεμάν μουαγιέ 

τσιμούχες μουαγιέ 

ροδέλες συνθετικές 

ροδέλες μεταλλικές 

γλύστρες - κουζινέτα 

τάπες πει ρόδακτυλίων 

γρασσαδοράκια 

Ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας 

Μηχανισμός διεύθυνσης 

Υδραυλική αντλία τιμονιού 

Μαρκούτσι πιέσεως 

 

7. Αεροσυμπιεστής 

στρόφαλος 

ρουλεμάν 

ελατήρια κοφλέρ, σετ 

δακτυλίδια 

μπιέλες 

σετ ελατήρια 



σετ φλάντζες 

σκάστρα κοφλέρ 

σετ φλάντζες κοφλέρ 

σετ ελατήρια κοφλέρ 

βαλβίδα κοφλέρ 

χιτώνιο κοφλέρ 

φίλτρα 

 

8. Διαφορικό 

Πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

Μειωτήρες - ημιαξονίων 

Φλάντζες, τσιμούχες κλπ 

 

9. Μίζα 

Μίζα κομπλέ 

Δακτυλίδια μίζας 

"Καρβουνάκια" μίζας 

Αυτόματος μίζας 

Μπουτόν μίζας 

Συσσωρευτής 

 

10. Δυναμό 

Δυναμό κομπλέ 

Δακτυλίδια δυναμό 

Αυτόματος δυναμό 

Ρουλεμάν δυναμό 

Πηνείο δυναμό  

 

11. Καμπίνα 

Αμορτισέρ κουβουκλίου 

Μπουκάλα ανύψωσης 

Αντλία ανύψωσης 

Ταπετσαρία (οροφής, θυρών -πίσω μέρους καμπίνας) 

Πάτωμα καμπίνας 

Σύστημα άρθρωσης καμπίνας στο σασί 

Καθίσματα αέρος 

Αφρολέξ, τελάρα, ελατήρια και ταπετσαρία 

Μηχανισμοί βάσης καθίσματος 

Εμπρόσθιοι υαλοπίνακες 



Υαλοπίνακες παραθύρων 

Αρθρώσεις θυρών. 

Μηχανισμοί ανύψωσης παραθύρων 

Μηχανισμοί ασφάλισης θυρών 

Καθρέπτες 

Βάση καθρέπτη 

Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 

Τσιμούχες για στεγανοποίηση κλπ. 

Διακόπτης τιμονιού 

Λάμπες ιωδίου 24V/H3 

Κόρνα 

Κάλυμμα φανού πλαστικό εμπρόσθιο 

Κάλυμμα φανού πλαστικό οπίσθιο 

Φανός κομπλέ εμπρόσθιος 

Φανός κομπλέ οπίσθιος 

Διακόπτης αλάρμ 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Οι προσφερόμενες εργασίες για τα οχήματα του Δήμου θα πρέπει να καλύπτουν όλα 

τα επιμέρους μηχανικά υποσυστήματα τους όπως αυτά προκύπτουν από τον κατασκευαστή. 

Οι βασικές εργασίες συντήρησης (τακτικό service) κυρίως περιλαμβάνουν έλεγχο και 

ρύθμιση φρένων, έλεγχο μπροστινού συστήματος, αλλαγή λαδιών, φίλτρο λαδιού, φίλτρο 

αέρος, φίλτρο πετρελαίου, έλεγχο φώτων, ρύθμιση βαλβίδων, αλλαγή βαλβολίνης κ.λ.π. 

Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής και οι οποίες πιθανόν 

να προκύψουν, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες παρακάτω: 

1 .Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 

Ρεκτιφιέ στροφάλου 

Εφαρμογή κουζινέτων 

Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 

Πλάνισμα καπακιού 

Πλάνισμα κορμού κινητήρα 

Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 

Αντικατάσταση χιτωνίων 

Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 

Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 

Αλλαγή εδρών βαλβίδων 

Φλάντζες τσιμούχες 

Ελατήρια 

Ρύθμιση βαλβίδων 



Αλλαγή αντλίας νερού 

Έλεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου 

Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 

Επισκευή υπερσυμπιεστή 

Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 

Έλεγχος καυσαερίων 

Αποσυναρμολόγηση - συναρμολόγηση 

βαφή κινητήρα. 

 

2. Επισκευή και συντήρηση κιβωτίου ταχυτήτων (μηχανικών / αυτόματων) 

Αλλαγή φουρκέτες 

Αλλαγή συγχρόνιζε 

Αλλαγή ρουλεμάν 

Αλλαγή γραναζιών 

Επισκευή αργό γρήγορο 

Φλάντζες τσιμούχες 

Πρωτεύων άξονας κομπλε 

Δευτερεύων άξονας κομπλέ 

Σταυροί ταχυτήτων 

Σταθερά ταχυτήτων 

 

3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 

επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 

επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 

αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 

ζεύγη φερμουίτ 

Αντικατάσταση ή επισκευή δίσκου 

Αντικατάσταση ή επισκευή πλατώ 

Αλλαγή φυσούνας 

 

4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών) 

αλλαγή αμορτισέρ 

αλλαγή - επισκευή σούστες αλλαγή μπρακέτα 

αλλαγή σινεμπλόκ 

αλλαγή κόντρες κλπ. 

 

5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 

έλεγχος δικτύου αέρος 

έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 



έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών 

έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 

έλεγχος – αλλαγή ή τορνάρισμα ταμπούρων 

έλεγχος αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ 

έλεγχος – αλλαγή δισκόπλακων 

έλεγχος – αλλαγή τακάκια 

λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών - μουαγίέ 

τσιμούχες – δαχτυλίδια 

έλεγχος συστήματος Αντιεμπλοκής (ΑΒS) ,ρύθμιση και αντικατάσταση βαλβίδων 

 
6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 

ακραξώνιο 

πείρος ακραξωνίου 

ρουλεμάν πείρων α κράξω νιων 

ρουλεμάν μουαγίέ 

τσιμούχες μουαγίέ 

ροδέλες 

ροδέλες μεταλλικές 

γλύστρες – κουζινέτα 

τάπες πειροδακτύλων 

γρασσαδοράκια 

αλλαγή ακρόμτταρα μικρής - μεγάλης μπάρας 

έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 

έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 

έλεγχος - αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 

7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών 

στρόφαλος 

ρουλεμάν 

ελατήρια κόφλερ , σετ 

δακτυλίδια 

μπιέλες 

σετ ελατήρια 

σετ φλάντζες 

σκάστρα 

σετ φλάντζες κόφλερ 

σετ ελατήρια κόφλερ 

βαλβίδα κόφλερ 

χιτώνιο 

φίλτρα 



8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 

επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 

επισκευή - αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων 

φλάντζες τσιμούχες 

 

9. Επισκευή και συντήρηση μίζας 

γενική επισκευή μίζας 

αλλαγή μίζας 

έλεγχος και επισκευή φωτισμού 

 

10. Επισκευή και συντήρηση δυναμό 

γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου 

αλλαγή δυναμό  

 

11. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας 

αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 

αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 

έλεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 

αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 

αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 

αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 

επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 

επισκευή καθισμάτων αέρος 

αλλαγή αφρολέξ , τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 

επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 

αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 

αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 

επισκευή αρθρώσεων θυρών. 

Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 

Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 

τσιμούχες στεγανοποίηση 

Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη. 

 

   Η συνολική αξία της εργασίας (για το σύνολο των οχημάτων) ανέρχεται στο ποσόν των 

74.400,00€, εκ των οποίων 14.400,00€ είναι ο ΦΠΑ (24%) και θα αντιμετωπιστεί από τις 

πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2018 συνεχιζόμενη στο έτος 2019 με στοιχεία: 

 

 Κ.Α 20.6263.0009 «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» 

 



       

Κύριο Αντικείμενο Εργασιών : CPV: 50000000 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 
 
 

Α/Α CPV ΤΙΤΛΟΣ 

1. 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

2. 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για 
οχήματα και συναφή εξοπλισμό 

3. 50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων 
και παρεπόμενου εξοπλισμού 

4. 50111000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων 

5. 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 

6. 50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 

7. 50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 

8. 50112111-4 Υπηρεσίες σφυρηλάτησης ελασμάτων 

9. 50112120-0 Υπηρεσίες αντικατάστασης παρμπρίζ 

10. 50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 

11. 50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 

12. 50114100-8 Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων 

13. 50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 

14. 50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 

15. 50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 

16. 50116200-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων 

17. 50116300-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κιβωτίων ταχυτήτων οχημάτων 

18. 50116400-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης συστημάτων μετάδοσης κίνησης 
οχημάτων 

19. 50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 

20. 50116600-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος εκκίνησης 

21. 50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 

22. 50117100-9 Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων 

23. 50117300-1 Υπηρεσίες συνολικής αποκατάστασης οχημάτων 

24. 50118100-6 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών αυτοκινήτων 

25. 50118110-9 Υπηρεσίες απομάκρυνσης οχημάτων με γερανό 

26. 50118400-9 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων 

27. 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα 

28.  34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για τα αυτοκίνητα και για τους κινητήρες τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ. ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ/ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ 

1 KHH 4366 WDB9525031L387427 MERCEDES 1824 Κ ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

2 ΚΗΙ 6692 WDB9525031L174233 MERCEDES G 18 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

3 KHH 1759 WDB9575411V216066 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

4 KHH 1761 WDB9575411V216249 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

5 KHH 1762 WDB9575411V216264 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

6 KHH 1760 WDB9575411V216253 MERCEDES 1828 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

7 ΚΗY 5626 WDB9525031K706300 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

8 KHY 5627 WDB9525031K706206 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

9 KHY 5628 WDB9525031K706500 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

10 ΚΗY 5629 WDB9525031K713730 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

11 ΚΗΥ 5630 WDB9525031K708585 MERCEDES 1823 K ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

12 KHH 7669 WDB96420010157902          MERCEDES 1830K/42 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

13 KHH 7714 WDB96420010236307          MERCEDES 1830K/42 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

14 KHH 7717 WDB96420010251018          MERCEDES 1830K/42 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

15 KHH 7715 WDB96420010220720 MERCEDES 1830K/42 ΥΔΡΟΦΟΡΟ 

16 ΚΗΟ 3835 31 83 56 14 78 22 30  MERCEDES 1113 ΦΟΡ/ΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΣ 

17 ΚΗΥ 5774 XLEP4X20004410222 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

   18 ΚΗΥ 5773 XLEP4X20004410249 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

19 ΚΗY 5772 XLEP4X20004410216 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

20 ΚΗΥ 5770 XLEP4X20004410228 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

21 ΚΗΗ 5188 XLEP4X20004410246 SCANIA P94DB4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

22 KHH 1725 XLEP4X20005158431 SCANIA DB 4X2 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 

 
 
 
 
 



Β. Εγκρίνει τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης, για 
την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», που έχουν ως εξής:  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Κ.Α. 20.6263.0004 

        

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 

17 της παρούσας Διακήρυξης. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

3. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

Η πληρωμή της αξίας παρούσης θα γίνει τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την παραλαβή των 

υλικών υπηρεσία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή 

της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης, 

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

του κάθε φορέα στο όνομα του εκάστοτε αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης 

σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού των φορέων οικονομικού έτους 

2018» 

Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. Η καταβολή του τιμήματος 

θα γίνεται τμηματικά μετά από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

4. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των παραγράφων ‘’Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις” και 

‘Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση”, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 



 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

1. Παρακολούθηση της σύμβασης 

1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

το Τμήμα Δ.Ε.Σ.Ο. το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 

και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της [ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση] να ορίζει για την 

παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με 

την ίδια απόφαση [ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων] δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 

της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 

σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει 

έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Διάρκεια σύμβασης 

2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

του συμφωνητικού. 

2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου 

που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 

μετά τη λήξη της διάρκειας που προβλέπεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης, και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

3. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των υλικών ή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής 

που συγκροτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 221 του ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα υλικά ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την ποιότητα των υλικών ή την 

καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

υλικών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των' υλικών ή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 



Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων 1. 

4. Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των προσφερομένων ειδών ή 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υλικών ή υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα προσφερόμενα είδη ή τις υπηρεσίες που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

5. Ειδικοί όροι 
    Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την προσκόμιση του 
οχήματος στο συνεργείο με την εντολή επιθεώρησης, όπως υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή της απαιτούμενης 
συντηρήσεως αυτού, καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εκτίμηση της απαιτούμενης 
δαπάνης. Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο από τον επιβλέποντα 
της σύμβασης και έγκριση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την επισκευή ή συντήρηση.  
   Κατόπιν της έγκρισης του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ επισκευάζεται το αυτοκίνητο και 
συντάσσεται  ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που 
αποκαταστάθηκε ή της γενομένης συντηρήσεως αυτού, καθώς και των ανταλλακτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν με την τελική δαπάνη. Το Δελτίο τούτο αποτελεί την αφετηρία για την σύνταξη 
από την αρμόδια Επιτροπή του Πρακτικού παραλαβής της εργασίας. 

 
Η λεπτομερής εξειδίκευση της όλης διαδικασίας περιέχεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                             ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΔΗΜΟΣ   ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                              ΚΑ.20.6263.0004 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                               

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

ΟΜΑ-ΔΑ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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Δ           ΔΑΠΑΝΗ 

Σ   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 

(     Χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

            (ΕΥΡΩ) 

( 

 

1 

 

 

Πλαίσιο (14) απορριμματοφόρων , (1)Υδροφόρα και (1) φορτηγό 

γερανό  

τύπου MERCEDES (Daimler Chrysler AG) 

 
MERCEDES (Daimler 

Chrysler AG) 

16 

 

Κατ΄ αποκοπή 
για όλα τα 
οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 
 

Εργατοώρα : (45 ευρώ) 

 

 

 

30.000,00 
 

Οχήματα της Ομάδας 1:  

Απορριμματοφόρα:  

ΚΗΙ-6692 , ΚΗΗ-1759 , ΚΗΗ-1761 , ΚΗΗ-1762,  ΚΗΗ-1760 

ΚΗΥ-5626 , ΚΗΥ-5627 , ΚΗΥ-5628 , ΚΗΥ-5629, ΚΗΥ-5630 , , 

ΚΗΗ-7669 , ΚΗΗ-7714 , ΚΗΗ-7717 , ΚΗΗ-4366  

Υδροφόρα : ΚΗΗ-7715  , Φορτηγό γερανός: ΚΗΟ-3835  

 

 

                                                                                                              
                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 

 
 
 
 

 
30.000,00 

 

 
30.000,00 

 

 



2 Πλαίσιο (6) απορριμματοφόρων τύπου SCANIA   

 
SCANIA 

 

6 

Κατ΄ αποκοπή 
για όλα τα 
οχήματα 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  30.000,00 

Οχήματα της Ομάδας 2:  

Απορριμματοφόρα:  

ΚΗΥ-5774, ΚΗΥ-5773, ΚΗΥ-5772, ΚΗΥ-5770, ΚΗΗ-5188,  

ΚΗΗ-1725  

 

                                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 30.000,00      30.000,00 
 

  

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1 ΚΑΙ 2 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 60.000,00 
Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 74.400,00 
 

                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                                   
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                                                                                        ΚΑ.20.6263.0004 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                   

 
                                                                                

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

ΟΜΑΔΑ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ- 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΜΙΚΡΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΡΓ/ΣΙΟ  

ΚΑΤΑ- 

ΣΚΕΥΗΣ 

 

ΑΡΙΘ. 

ΟΧΗΜΑ- 

ΤΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ 

ΜΕΝΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ    

Ολογράφως & 

Αριθμητικώς 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΕΥΡΩ 

 

1 

 

 

Πλαίσιο (14) απορριμματοφόρων , (1)Υδροφόρα και (1) 

φορτηγό γερανό  

τύπου MERCEDES (Daimler Chrysler AG) 

 
MERCEDES 

(Daimler 

Chrysler AG) 

 

16 

 

 

Ολογράφως 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 1:  

Απορριμματοφόρα:  

ΚΗΙ-6692 , ΚΗΗ-1759 , ΚΗΗ-1761 , ΚΗΗ-1762,  ΚΗΗ-

1760 ΚΗΥ-5626 , ΚΗΥ-5627 , ΚΗΥ-5628 , ΚΗΥ-5629, 

ΚΗΥ-5630 , ΚΗΗ-7669 , ΚΗΗ-7714 , ΚΗΗ-7717 , ΚΗΗ-

4366  

Υδροφόρα : ΚΗΗ-7715  , Φορτηγό γερανός: ΚΗΟ-3835  

 

 

 

 

 

Αριθμητικώς 

 

 

 



 

2 

Πλαίσιο (6) απορριμματοφόρων τύπου SCANIA   

 
SCANIA 

 

6 
 

Ολογράφως 
 
 
 
 
 
 

Όπως περιγράφονται στον πίνακα εργασιών της Τεχνικής 

Περιγραφής συμπεριλαμβανομένων & των απαραίτητων 

ανταλλακτικών 

Εργατοώρα : (45 ευρώ)  

Οχήματα της Ομάδας 2:  

Απορριμματοφόρα:  

ΚΗΥ-5774, ΚΗΥ-5773, ΚΗΥ-5772, ΚΗΥ-5770, ΚΗΗ-5188,  

ΚΗΗ-1725  

                                                                                                                

Αριθμητικώς 

                                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                                        Καλλιθέα : ……………. 2018 
 
 
 
 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   : .…………………………………………………………………....... 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   : ………………………………………………………………………………………… 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  :…………………………………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : …………………………………………………………………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : ………………………………………… FAX  :  …………………………………………. 
 

 
 
 

                                                                                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 
                                                                                                                                                                                                                  

 
 



Γ. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ METAΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», που έχουν ως εξής: 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   Ο Δήμος Καλλιθέας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 
74.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ   
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά)  κατόπιν ποσοστού έκπτωσης ανά ομάδα  
προσφοράς. 
   Τα στοιχεία των προς συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , αναφέρονται αναλυτικά στην 

τεχνική περιγραφή και τις  Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

   Του άρθρου 117 του Ν. 4412/8-8-2016/ / ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

 Του Ν. 3852/Φ.Ε.Κ Α’ /07-06-201010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-03-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό 

και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α713-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.2690/Φ.Ε.Κ 45Α'/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α'/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν. 

4072/2012 (Φ.Ε.Κ 86Α') Τροποποίηση. 

 Του άρθρου 72 του Ν. 4412/8-8-2016/ ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Του άρθρου 130 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και 

ισχύει. 

 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 “ Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I”.  

 Τη μελέτη της Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Την απόφαση Ο.Ε περί κατάρτισης όρων διακήρυξης, και περί ορισμού της Επιτροπής διεξαγωγής 

διαγωνισμού και της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 2ο : Προϋπολογισμός 

   Ο διαγωνισμός αφορά τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (εργασίες και ανταλλακτικά) σε 

εξωτερικά συνεργεία. 

   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας - εργασίας ανέρχεται στη συνολική δαπάνη ποσού 

74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και πιο 

συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου βαρύνοντας τους κωδικούς πιστώσεων με 

στοιχεία : 

 

Α/Α Κ.Α ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟ 

€ 

1 20.6263.0004 
                 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 
74.400,00€ 

 

   Επειδή οι ποσότητες ανταλλακτικών και εργασιών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των 

προτέρων, η διάθεση και κατανομή των αναφερόμενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, για την 

εκτέλεση των εργασιών, είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και με βάση τις πραγματικές ανάγκες της 

Υπηρεσίας. 

Έτσι η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγηση της, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30 % (και όχι πέραν του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ΟΜΑΔΑΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 

Ν.4412/2016.   

ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

 Η συγγραφή υποχρεώσεων  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση 

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς . 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

4.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 07/01/2019 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Καλλιθέας επί της οδού Μαντζαγριωτάκη 76 από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

4.2  Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 

η 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), αφού πρώτα ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς 

πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος Δημοτικού 

Καταστήματος-Μαντζαγριωτάκη 76. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Διάθεση διακήρυξης - Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη, το έντυπο οικονομικής 

προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού από το Τμήμα Δ.Ε.Σ.Ο. 



Πληροφορίες για το διαγωνισμό και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από το Τμήμα Δ.Ε.Σ.Ο. 

   Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ακριβώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr, στη διαδρομή: Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

/ Διακηρύξεις - Προκηρύξεις. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν άλλωστε ελεύθερη πρόσβαση στη διακήρυξη κατόπιν της δημοσίευσής 

της: 

 Στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 Στον ιστότοπο ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Γενικοί οροί συμμετοχής - κατάρτιση και υποβολή προσφορών. 

   Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του λόγου 

δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ μέρους 

του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό 

τους. 

   Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

   Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι δεσμευτικά για τους 

υποψηφίους. 

   Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 

την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 

   "......Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 

που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

   Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α . 

   Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.'' 

   Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α' 75), και απαιτείται η 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση. Επίσης θα πρέπει να 

φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό. 

   Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η μη 

προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 

   Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε 

υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

http://www.kallithea.gr/


   Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει 

τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων 

συμβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

          Γλώσσα. 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

   Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

   Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

   Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

   Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

   Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

   Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

   Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Λόγοι απόρριψης προσφορών. 

   H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στις 

σχετικές παραγράφους της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το 

άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 



δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

Τ.Ε.Υ.Δ. 

   Για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ). 

   Σε εφαρμογή του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (Α'147) το ΤΕΥΔ, αποτελεί το προσάρτημα Α της 

παρούσης. 

   Στο ΤΕΥΔ, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του 

διαμορφωμένου από την Υπηρεσία εντύπου. 

   Σε περίπτωση οικονομικών ενώσεων, είναι υποχρεωτική η υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από όλους 

τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

   Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ του ΤΕΥΔ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ, όπου θα 

διαπιστώνεται η καταλληλότητα του συνεργαζόμενου φορέα. 

   Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, η 

υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

   Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ διασφαλίζοντας ότι η 

αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν TO Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική 

ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

   Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να καταθέσουν για 

κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Οδηγία 15- ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

   Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 

οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) 

 



   Υποχρέωση υπογραφής 

   Με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, προστίθεται, μετά το άρθρο 79 του 

ν. 4412/2016, άρθρο 79Α (“Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”), ως εξής: 

 «Άρθρο 79Α 

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 

   Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε εξέλιξη και είναι στο στάδιο 

πριν την κατακύρωση. 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

   Οι προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα -οικονομικοί φορείς - εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος -μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε, 

η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται 

από την Σ.Δ.Σ., καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων τα οποία πληρούν τις 

προϋποθέσεις των α. 73 και 74 του ν. 4412/2016. 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

 όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του 

ν. 4412/2016, 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός 

σχήματα διαγωνιζόμενων. 

 Για την ανωτέρω υπηρεσία δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς: 

 1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 

αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 



 α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 

πλαίσιο 2008/841/_ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 

(EE C 195της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/_ΕΥ του 

 Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(EE L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

 γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών 

 συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 

με το Ν. 2803/2000 (Α' 48), 

 δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/_ΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής, 

 ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

 στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/_ΕΥ του 

Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α' 215). 

  Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

   Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

    Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου . 

    Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

  2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

  α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 



 β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

 αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής  νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

 ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

 Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 3. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 4. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού.   Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016. 

 5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 

 6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

 7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε 

από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

 10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 11. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 12. Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό, ενός νομικού 

προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα 

διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας 

συμπεριλαμβανομένης. Απαγορεύεται τα ίδια πρόσωπα της ομάδας έργου να συμμετέχουν σε 

περισσότερα του ενός σχήματα. 

 Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο διαγωνισμό 

αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει 

σε περισσότερες από μια προσφορές 



 Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά 

 

6.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
α) Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα Α “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”και υπογεγραμμένο ως αναλυτικά 

στο άρθρο 5 της παρούσης. 

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

απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της 

ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

   Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 

Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

β) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

   Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 της 

παρούσας Διακήρυξης. 

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

   Όταν πρόκειται για εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της 

οποίας υποβάλλεται εκ του πρωτότυπου και με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δεσμεύοντος 

την εταιρεία. Στην περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε), αντίγραφο εκ του ενιαίου 

βιβλίου πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και της διαχείρισης και με θεώρηση του γνήσιου της 

υπογραφής του διαχειριστού της. 

Α. οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από 

άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Β. οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμες εταιρείες 

(Ε.Ε) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

   Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α', β', και γ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

6.2. Τεχνική προσφορά 

   H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” της Διακήρυξης , 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει 

ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων υλικών ή υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους: 



 Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

 δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι 

ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

 Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές 

& ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα. 

 Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητήθηκαν. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

α) Τα προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

β) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, της 

τεχνικής έκθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή 

διατάξεων και ότι  τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον ζητούμενο. 

δ) Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, 

 
3. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου. 
 

4. Ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποδείξει, καταθέτοντας τις απαραίτητες βεβαιώσεις-εξουσιοδοτήσεις , 

ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο να επεμβαίνει στα αντίστοιχα 

μηχανικά μέρη, να καταθέσει  εξουσιοδότηση κατασκευαστή ή επίσημου αντιπροσώπου του οχήματος 

στη χώρα μας, ότι μπορεί να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη.                                                                 

5. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να καταθέσουν 

βεβαίωση του φορέα που πιστοποιεί την διασφάλισης ποιότητας κατά  ΙSΟ 9001, ΙSΟ 14001, ELOT 

1801:2008/OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο ή νεώτερο. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται τον έλεγχο του συνεργείου τους, 
όποτε η Υπηρεσία κρίνει αυτό απαραίτητο, για να διαπιστωθεί είτε η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 
ανταλλακτικών, είτε η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του τεχνικού προσωπικού 
 
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986) ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά  θα φέρουν σήμανση CE.  

8. Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/1986 ότι, για την περίπτωση που απαιτηθεί έλεγχος σε εξειδικευμένο 

εργαστήριο για εξακρίβωση των λόγων αστοχίας των υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον μειοδότη. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/1986 ότι θα πρέπει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την γραπτή 

ενημέρωση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνουν το εκάστοτε όχημα προς συντήρηση και επισκευή. 

10.Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής υπηρεσίας, όπως έκτακτα περιστατικά επισκευής (απρόβλεπτες 

βλάβες), ακινητοποίηση των οχημάτων επί του οδοστρώματος οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρέχουν 

επί 24ώρου βάσεως δυνατότητα μεταφοράς αδαπάνως των οχημάτων στον χώρο τους και αυτό να 

βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στο φάκελο Προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού.  

11. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως 

δωρεάν________________) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

12. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), θα φέρουν ημερομηνία η οποία να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 



προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ. 

   Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικής 

προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, 

συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 

   Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε 

υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

   Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους φορείς, πλήττει 

τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δημοσίων 

συμβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Εγγυήσεις 

   Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της 

Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 

2513/1997 (ΦΕΚ Α'139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν 

επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

   Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική. 

   Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

   Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.  

Α. Εγγύηση Συμμετοχής 

   Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α . 

-  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

-  Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για πέντε (5) μήνες από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού ή 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση που 

αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

β. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης 
 

 Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της εργασίας-υπηρεσίας, υποχρεούται να 
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το (πέντε) 5 
επί τοις % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α . - Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της 
σύμβασης, κατά δύο (2) μήνες. 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/8-8-

2016/ ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Ειδικότερα ισχύει: 



 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της [ή αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών ή των υπηρεσιών που παραλήφθηκαν 

οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών - φάκελος προσφοράς 

8.1 Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πριν την προσέλευση τους για την κατάθεση του φάκελου στην επιτροπή 

διαγωνισμού θα περάσουν από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) 1ος όροφος του Δημοτικού 

Καταστήματος-Μαντζαγριωτάκη 76 όπου θα πρωτοκολληθεί ο εξωτερικός φάκελος προσφοράς, 

ακολούθως όσοι υποψήφιοι πρωτοκολλήσουν την προσφορά τους την ημέρα του διαγωνισμού την 

καταθέτουν αυτοπροσώπως στην Επιτροπή του Διαγωνισμού στην αίθουσα 401 στον 4ο όροφο του 

Δημαρχείου. 

8.2 Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από 

την υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την 

προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποστέλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

8.3 Προσφορές που περιέρχονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού από το πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι 

και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά φυλάσσονται προκειμένου να 

αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα του Διαγωνισμού. 

8.4 Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

8.5 Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό της 

προμήθειας/υπηρεσίας. 

γ. Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».  

δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού  

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα 

στ. Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ)» 

8.6 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά εις διπλούν (πρωτότυπο 

και αντίγραφο) και η εγγύηση συμμετοχής. 

α. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ” εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) 



β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (υπόδειγμα εντύπου της υπηρεσίας , συμπληρωμένο από 

τον προσφέροντα με υπογραφή και σφραγίδα ) τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) 

8.7 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

και θα είναι μέσα σ' αυτόν. 

8.8 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

8.9 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη. 

8.10 Επιθυμητό είναι όλα τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών να είναι κατάλληλα δεμένα σε 

τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους. 

8.11 Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις 

καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται. 

8.12  Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές. 

8.13 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών 

 

9.1 Οι τιμές στις προσφερόμενες υπηρεσίες θα δοθούν υποχρεωτικά σε ευρώ (€). 

9.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που 

θα ισχύει κατά την ημέρα του Διαγωνισμού , εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο. 

9.3 Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία, κατ' 

είδος παρεχόμενης υπηρεσίας τιμή και για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

9.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.5 Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

9.6 Οι τιμές των προσφορών νοούνται για εκτέλεση της προμήθειας-εργασίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη ή η τεχνική περιγραφή. 

   Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο 

ανάδοχος, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην 

συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. 

   Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες 

ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις αφού η προσφορά είναι εξ 

ορισμού της επιλογής του αναδόχου ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων 

μετρήσεις. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 10ο : Αποσφράγιση προσφορών-ανακοίνωση – αξιολόγηση 

 

10.1 Αφού περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο 

κατάθεση και παραλαβή μεταγενέστερης προσφοράς. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή 

μετά από την λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

10.2 Η Επιτροπή διαγωνισμού σε συνεδρίασή της πραγματοποιεί τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς που υποβλήθηκαν. Ο υποφάκελος που βρίσκεται μέσα στον κλειστό 

κυρίως φάκελο και περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει ως έχει και αναγράφεται πάνω σ' αυτόν 

ο αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. 

10.3 Η Επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για 

αυτούς που αποκλείονται. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στον 

διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από τα μέλη της Επιτροπής. 

   Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της 

διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10.4 Διευκρινίσεις, αιτήματα τροποποίησης ή απόκρουσης όρων διακήρυξης που δίνονται από τους 

προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό 

όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του 

συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

10.5 Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν 

παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό. 

10.6 Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους, αποσφραγίζονται 

για την ανάδειξη του μειοδότη σύμφωνα με τα κριτήρια του πιο κάτω άρθρου. 

Επισήμανση: Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων και ο όγκος 

των προς έλεγχο δικαιολογητικών /τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος ή η ώρα περασμένη και αδυνατεί 

να συνεχίσει τις εργασίες της αυθημερόν, τότε ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι θα συνεχίσει τις 

εργασίες της τις επόμενες ημέρες. 

10.7 Όταν η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της ή στάδιο των εργασιών της, συντάσσει το κατά 

Νόμο πρακτικό και διαβιβάζει το φάκελο στην Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

 

   Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών-υπηρεσιών  θα γίνει σύμφωνα με κριτήριο κατακύρωσης της 
πλέον  συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά)  
κατόπιν ποσοστού έκπτωσης ανά ομάδα προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

   Ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται να υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω Η 

προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής με 

διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα έγγραφα - δικαιολογητικά. Αυτά 



θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) 

ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». β) Ο πλήρης τίτλος 

του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό γ) Ο αριθμός απόφασης Ο.Ε. της διακήρυξης και η επωνυμία της 

διακήρυξης, δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - 

μειοδότη. 

   Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
1.

 
Α). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει,  όπου θα αναφέρει τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται ο υποψήφιος οικ. φορέας στην καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο για τους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό . 

Β). Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο 

για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως άνω υπεύθυνη 

δήλωση).  

Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 

κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά : 

Α) στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,  

Β) όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  

Γ) όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.  

Διευκρινίζεται ότι: 

 Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΕΠΕ) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους/εταίρους 

όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

 Οι Ι.Κ.Ε.   θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τους 

διαχειριστές και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης για   το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως οικονομικός 

φορέας είναι ενήμερος  ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη 

χρήση), το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 



εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
1
 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο 

ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί  να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένου του γνησίου της 

υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια  δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή Μητρώου (στο 

οποίο υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος ο φορέας)  ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης από το όποιο να προκύπτει  η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

η συναφής  με το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 6.1 παρ. 1 της 

παρούσας Διακήρυξης. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα  

- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε 

- διαχειριστές Ε.Π.Ε, ΙΚΕ. 

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε. 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

6. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο), ήτοι 

Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινές 

φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του 

(για Ο.Ε., ΙΚΕ και Ε.Ε.). 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και 

τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 

του Ν.4488/2017), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν  πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται το ανώτερο πιστοποιητικό καθώς είναι προς ολοκλήρωση η 

διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ σύμφωνα με το αριθ. 

ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

της παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016 που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού με ένορκη 

βεβαίωση. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

  

Συνεταιρισμοί καταθέτουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ενώσεις προμηθευτών / αναδόχων καταθέτουν 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 

 
     Σημείωση:  Τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται  από όποιον οικ. φορέα έχει 
καταθέσει ΤΕΥΔ στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής ,  στα πλαίσια των διατάξεων στήριξης στην 
ικανότητα τρίτου,  καθώς η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποδείξει ότι οι φορείς- στις ικανότητες των οποίων 
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας- πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016.  

                                                           
 



    Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και 
του άρθρου 74.  

 
   Η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των παραπάνω 

δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της 

προβλεπόμενης απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. 

   Η Οικονομική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη στάδιο του 

διαγωνισμού. Η απόφαση αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 

συμμετέχοντες, ως ο Νόμος ορίζει. 

 

Ειδικές επισημάνσεις για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 

εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

2. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 3 του Ν.4412/16). 

3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν.4412/16, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 4 του 

Ν.4412/16). 

4. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 ή η 

πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/16 η διαδικασία 

ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 5 του Ν.4412/16). 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 13ο : Ισχύς προσφορών  

 

1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την 

επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενού από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την σχετική παράγραφο της 

παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Αλλαγή ώρας και ημέρας δημοπρασίας 

 

   Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί ο Διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία για λόγους 

ανωτέρας βίας (π.χ. μη απαρτία, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα μία (1) 

εργάσιμη ημέρα μετά από την αρχική ημερομηνία διαγωνισμού. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο 

Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα με τους 

συμμετέχοντες που κατέθεσαν φάκελο στο πρωτόκολλο , μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα που 

ορίζεται στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα 

της νέας συνεδρίασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού- Ανακοίνωση κατακύρωσης 

 

   Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση 

εισηγείται στην Οικονομική επιτροπή, η οποία και αποφασίζει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας/υπηρεσίας για όλο το μέρος της. 

β. Επανάληψη του διαγωνισμού με ίδιους ή νέους όρους. 

γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 90 παρ.1 Ν.4412/2016 

δ. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», με διαδικασία απευθείας ανάθεσης /διαπραγμάτευσης με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

ε. Τελική ματαίωση της προμήθειας-υπηρεσίας. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση με Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει . Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ -147 Α/8-8- 16). 



Άρθρο 16ο : Ενστάσεις 

 

   Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

   Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. 

   Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16 , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης 

απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της προσυπολογιζόμενης αξίας.          Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζουν διοικητικό όργανο. 

   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. (άρθρο 127 

παρ.3 Ν.4412/2016). 

   Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την 

κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους, 

κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

   Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 

υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Σύμβαση 

   Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, όπως αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται στο ν.4412/2016 , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του 

επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής. 

   Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 

(Ν.4412/16). 

   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της συμβάσεως, ο 

φορέας της παροχής υπηρεσίας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της στον επόμενο κατά σειρά 

συμμετέχοντα του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν δεν 

αποδεχθεί ο επόμενος. 

   Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 

τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

   Κατά την εκτέλεση της συμβάσεως, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/126835_prosarthma_a__pararthmata_i_evs_xiv_toy_biblioy_i_.pdf
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/126835_prosarthma_a__pararthmata_i_evs_xiv_toy_biblioy_i_.pdf


1. Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και 

την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους 

 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 

 Τις ποσότητες των υλικών των ειδών-εργασιών 

 Την συμφωνηθείσα τιμή 

 Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών-εργασιών 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

 Τον τρόπο πληρωμής 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας-υπηρεσίας 

 Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 

 Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

   Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στον οποίο έχει εκχωρηθεί το 

σχετικό δικαίωμα υπογραφής. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο 

ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία από την 

οποία θα διέπεται και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον θα υπάγεται στην 

αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων (Αθήνα). 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου – Κυρώσεις 

   Η κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 203 του 

Ν.4412/8-8-2016. 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

2. Αν η εκτέλεση της προμήθειας ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας που προβλέπεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 



β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 

την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

   Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Διαφορές Διακήρυξης – Νόμων 

   Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ή υπάρχει διαφορά διακήρυξης -Νόμου, 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Νόμων που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης 

   Το πλήρες σώμα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 12 ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

Επίσης περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο. 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  

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

 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ)  

                                                              ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6132]  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, 176 72, ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κος. Καρπουζλής Εμμανουήλ  και Κα. Παπασπύρου Αικ]  

- Τηλέφωνο: [21094.17000, 2132070383]  

- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@kallithea.gr]  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.kallithea.gr.]  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):   

    «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»  

CPV: 50000000 
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6132]  
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  υπηρεσίες (εργασίες) 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΟΧΙ]  

  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ    

  

  

  

  

  

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των  

οδηγιών   

http://www.kallithea.gr/
http://www.kallithea.gr/


  
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Στοιχεία αναγνώρισης:  
Απάντηση:  

Πλήρης Επωνυμία:  [   ]  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):  

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει   

[   ]  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]  

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει):  

[……]  

[……]  

[……]  

[……]  

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii;  
  

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής);  

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου  



Εάν ναι:  

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.   

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

  

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 

η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:  

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι:  

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην  

  

  

  

  

  

  

α) [……]  

  

  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] γ) [……]  

  

  

δ) [] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

  

  

ε) [] Ναι [] Όχι  

  

  

  

 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:   

  

  

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……][……]  

Τρόπος συμμετοχής:  
Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςv;  
[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς.  



Εάν ναι:  

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας.  

  

α) [……]  

  

  

β) [……]  

  

  

γ) [……]  

Τμήματα  Απάντηση:  

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.  

[   ]  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα  

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι  

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:  

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:  Απάντηση:  

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία 

και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:  
[……]  

[……]  

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [……]  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……]  

Τηλέφωνο:  [……]  

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……]  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …):  

[……]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi   

 

 Στήριξη:        Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες []Ναι []Όχι 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;   

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 

φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.   

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

 Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



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

φορέας   

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)   

Υπεργολαβική ανάθεση :  Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας;  

[]Ναι []Όχι  

  

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο 

 των προτεινόμενων υπεργολάβων και 

το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:   

[…]  

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 

για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii  

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·  

2. δωροδοκίαix,x·  

3. απάτηxi·  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 5. 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·  

6.  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.  

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:  Απάντηση:  

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 

κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;   

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

    

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……][……]xvi  

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:  

α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής 

 απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης,  

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση:  

  

α) Ημερομηνία:[   

],  σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] β) 

[……]  

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]  

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση 

 διατίθεται ηλεκτρονικά, 

 αναφέρετε:  (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……][……]xviii  

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xix;  

[] Ναι[] Όχι   

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:  [……]  

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα  

Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv;  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............]  

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv : α) πτώχευση, ή   

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή  

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή   

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι:  

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές  τις περιστάσειςxxvi   

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

  

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]  

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

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



  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:   

[..........……]  

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

[….........]  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……]  

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

[.........…]  

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 

τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxviii;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

  

[...................…]  

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;   

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι  

  

  

  

  

  

  

  

[….................]  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;   

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……]  



Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα   

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει  

[] Ναι [] Όχι  

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;   

 

 



 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:   

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους  
ΙV:  

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων 

 κριτηρίων επιλογής  
Απάντηση  

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  [] Ναι [] Όχι  

  

Α: Καταλληλότητα  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.   

Καταλληλότητα  Απάντηση  

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxx; του:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

[…]  

  

  

  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων):  [……][……][……]  

  

  

  

  

  

  



Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν :  

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxii.  

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].  

  

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]     

                                                                            

                                                  
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. iii Βλέπε 

σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.   
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.  
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.  
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.  
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.  
vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 

για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”  
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.  



x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).  
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.  
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη  
 (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.".  
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) xvi 

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
xvii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)   
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  xxi 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).   
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 

του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ  
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)  

                                                                                                                                                                     
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.  
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .  



xxviii Πρβλ άρθρο 48. xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 

XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται 

με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 xxxii 

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.   

 
 

 

 

 
 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
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