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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄/147/08-08-2016). 

2. Την από 1-6-2020 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & 

Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου για την προµήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων  του 

∆ήµου Εορδαίας, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 49.993,70 ευρώ. 

3. Την υπ’ αριθ. 143/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

εγκρίθηκε η ανωτέρω µελέτη και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού µειοδοτικού 

διαγωνισµού. 

4. Την υπ’ αριθ. 12569/703/26-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που 

αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια την 26/6/2020 και φέρει αριθµό διαδικτυακής ανάρτησης 

(Α∆Α) 6ΘΑΨΩΡ6-ΝΧ0. 

5. Τις  υπ’ αριθ. 31 και 61/2020 αποφάσεις της Οικονοµικής επιτροπής  , η οποία 

συγκροτεί τα γνωµοδοτικά όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων για το έτος 2020. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιµής, για την ανάθεση της προµήθειας ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων (ξηρά 

τροφή που φιλοξενούνται στο ειδικά διαµορφωµένο χώρο του ∆ήµου Εορδαίας.  
 
Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς   για το σύνολο   του αντικειµένου της σύµβασης. 

 
Άρθρο 1 

Εκτιµώµενη αξία – Πηγή χρηµατοδότησης 
 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.993,70 ευρώ και 

αναλύεται ως εξής: 
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Α/Α 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σακιά των 20 

kgr) 

ΤΙΜΗ 
€/σακί 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
1.  
 

Κροκέτα 
συντήρησης για 
ενήλικους 
σκύλους 
(συσκευασίας 20 
κιλών)  

2.705 13,50 36.517,50 

 
2.  
 

Κροκέτα 
ανάπτυξης για 
κουτάβια 
(συσκευασίας 20 
κιλών)  

200 19,00 3.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  40.317,50 
ΦΠΑ 24%   9.676,20 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)  49.993,70 
 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τον κωδικό 

70.6699.0002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2020 (υπ’ αριθ. 703/2020 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της 

πίστωσης). 

Άρθρο 2 
Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα µέσα µε τα οποία αυτές αποδεικνύονται περιλαµβάνονται 

στην από 1-6-2020 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας 

Ζωής, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 
Άρθρο 3 

Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 
Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Εορδαίας , οδός  25ης Μαρτίου 15   

Πτολεµαΐδα ,ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού. 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, 

ορίζεται η 24/7/2020 ηµέρα Παρασκευή . Ώρα λήξης της  υποβολής προσφορών ορίζεται 

η 10:00 π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

Εάν ο διαγωνισµός δεν καταστεί δυνατό να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόµενη 

ηµεροµηνία, θα επαναληφθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. 

Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας του  είδους. 

 

 





 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

Άρθρο 4 
Έγγραφα της σύµβασης και πρόσβαση σε αυτά 

 
1.  Έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 του Ν 4412/2016 είναι τα ακόλουθα: 

α.  Η παρούσα διακήρυξη και η περίληψή της. 

β. Οι τεχνικές προδιαγραφές και η προϋπολογιζόµενη δαπάνη που περιλαµβάνονται στην 

από 1-6-2020 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής 

γ. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) που συνοδεύει την παρούσα 

διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής (Παράρτηµα Α΄). 

δ. Το υπόδειγµα Οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Β΄). 

 
2.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το 

γραφείο προµηθειών του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδιοι υπάλληλοι 

κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. ∆επάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 

email:grprom1@ptolemaida.gr).  

Άρθρο 5 
∆ηµοσιεύσεις 

 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και θα 

καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα www.ptolemaida.gr της αναθέτουσας αρχής. 
 
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και θα 

δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα (βλ. άρθρο 377 παρ.1 

περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 

από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017). 

Η δαπάνη δηµοσίευσης στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 6 

∆ικαίωµα συµµετοχής 
 
1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και 

ενώσεις οικονοµικών φορέων (φυσικών ή/και νοµικών προσώπων), εφόσον τα πρόσωπα 

αυτά ή τα µέλη των ενώσεων είναι εγκατεστηµένα: 

α) σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 
β) σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, 
 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις, κυρωθείσα στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ανωτέρω Συµφωνίας, 
 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση γ΄ και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα 

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και 
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ε) σε άλλες χώρες που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες α΄ έως και δ΄, αν δεν 

υπάρχει ειδική απαγορευτική ρύθµιση. 
 
2. Ένωση οικονοµικών φορέων είναι οποιοδήποτε σχήµα, χωρίς νοµική υπόσταση, που 

απαρτίζεται από περισσότερους οικονοµικούς φορείς, ανεξαρτήτως αν χαρακτηρίζεται ως 

ένωση, σύµπραξη ή κοινοπραξία. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Εάν η 

σύµβαση ανατεθεί στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι να εκτελεσθεί πλήρως 

η σύµβαση. 

3.  ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό: 

α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν µε δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το 

επάγγελµά τους. 

β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν µε δικαστική απόφαση ή µε διοικητική πράξη το δικαίωµα να 

συµµετέχουν σε διαγωνισµούς ή να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις µε τους φορείς του 

δηµόσιου τοµέα, εφόσον η διάρκεια της απαγόρευσης δεν έχει λήξει κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς. 

γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί µε κοινή υπουργική απόφαση αποκλεισµός από τις 

δηµόσιες συµβάσεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 

του νόµου αυτού. 

4. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

διαγωνισµού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της 

προηγούµενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή την επελθούσα 

µεταβολή και να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να κριθεί εάν 

και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 
5. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό οι οικονοµικοί φορείς, για τους 

οποίους συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του επόµενου άρθρου. 
 
6. Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εµπορικό 

Μητρώο (ΓΕΜΗ), η παράλειψη της υποχρέωσης δηµοσιότητας που προβλέπει ο νόµος, 

κωλύει τη συµµετοχή τους στην παρούσα διαδικασία. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης ή η 

απόκτηση του Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας του άρθρου 111 του Ν 4635/2019 αίρει 

το κώλυµα συµµετοχής. 

Άρθρο 7 
Λόγοι αποκλεισµού 

 
1. Αποκλείεται του διαγωνισµού ο οικονοµικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή (η συµµετοχή) ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 300 της 11/11/2008). 
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β. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1997) και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης – 

πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 192 της 31/7/2003) ή όπως ορίζεται 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). 
 
δ. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 αντίστοιχα της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου (ΕΕ L 164 της 22/6/2002) 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 ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 309 της 25/11/2005). 
 
στ. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15/4/2011). 
 
Ο αποκλεισµός του οικονοµικού φορέα επέρχεται επίσης, όταν το πρόσωπο σε βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα ανωτέρω αδικήµατα, είναι 

µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η συγκεκριµένη ρύθµιση 

αφορά: α) για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρείες (ΙΚΕ), τις οµόρρυθµες (ΟΕ) και τις ετερόρρυθµες εταιρείες (ΕΕ), τους 

διαχειριστές, β) για τις ανώνυµες εταιρείες, το διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, γ) για τους συνεταιρισµούς, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 

και δ) για τα λοιπά νοµικά πρόσωπα, τους νόµιµους εκπροσώπους αυτών. 

Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθορισθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η 

περίοδος αυτή για το λόγο αποκλεισµού της παρούσας παραγράφου ανέρχεται σε πέντε 

(5) έτη από την ηµεροµηνία της αµετάκλητης καταδίκης. 
 
2. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό ο οικονοµικός φορέας, σε βάρος του οποίου 

έχουν επιβληθεί, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών: 

α) είτε τρία (3) πρόστιµα από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, που χαρακτηρίζονται από την 

Υπουργική Απόφαση 2063/∆1632/2011 (ΦΕΚ 266/Β), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, στο πλαίσιο τριών (3) διενεργηθέντων 

ελέγχων 
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β) είτε δύο (2) πρόστιµα από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, που αφορούν την αδήλωτη εργασία, 

στο πλαίσιο δύο (2) διενεργηθέντων ελέγχων. 

Οι ανωτέρω κυρώσεις λαµβάνονται υπ’ όψη, µόνο εφόσον έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσµευτική ισχύ. 
 
3. Αποκλείεται του διαγωνισµού ο οικονοµικός φορέας, που δεν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του για την καταβολή των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας της χώρας 

προέλευσης ή εγκατάστασής του. Εάν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση. 

Άρθρο 8 
Άρση των λόγων αποκλεισµού 

 
1. Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µία από τις καταστάσεις που επιφέρουν 

αποκλεισµό, σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων 1 και 2 του προηγούµενου 

άρθρου, µπορεί να προσκοµίσει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης. Για το σκοπό αυτό, ο οικονοµικός 

φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για 

τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει 

διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού 

συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και 

οργανωτικά µέτρα καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 

περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 

οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλεισθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης, δεν µπορεί να κάνει χρήση της 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο 

κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
 
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 

επανορθωτικών µέτρων εκδίδεται µετά από σύµφωνη γνώµη επιτροπής, η οποία εκδίδεται 

εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της 

αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή, συνοδευόµενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. 
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Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης τον εν λόγω οικονοµικό φορέα. Η απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση µε την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήµατα 

κατ’ αυτής, κοινοποιείται στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 
 
Η ανωτέρω επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου αυτού και των Υπουργείων ∆ικαιοσύνης 

και Υποδοµών. 
 
Μέχρι να συγκροτηθεί η επιτροπή, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής εκδίδεται χωρίς την 

προηγούµενη γνώµη της επιτροπής. 
 
2. Ο λόγος αποκλεισµού που σχετίζεται µε την καταβολή των φόρων και των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, κατά την παράγραφο 3 του προηγούµενου άρθρου, δεν ισχύει, 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Εάν ο οικονοµικός φορέας έχει υπαχθεί, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της 

προσφοράς, σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή των οφειλόµενων φόρων ή 

εισφορών και προστίµων. 

β) Εάν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως επειδή τα οφειλόµενα ποσά 

είναι µικρά ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε για τις οφειλές του σε χρόνο κατά 

τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί σε διακανονισµό ή στην πληρωµή τους µέχρι 

την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του. 

 
Άρθρο 9 

Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
 
Στο διαγωνισµό µπορεί να συµµετέχουν οι οικονοµικοί φορείς που ασκούν επαγγελµατική 

δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και είναι εγγεγραµµένοι σε ένα 

από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα της χώρας εγκατάστασής τους. Για τους 

εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, ως εγγραφή στα µητρώα νοείται η 

εγγραφή στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, ενώ η εγγραφή σε 

ειδικά επιµελητήρια, όπως το Τεχνικό ή το Ξενοδοχειακό, δεν λαµβάνεται υπ’ όψη. 
 
Η προϋπόθεση εγγραφής στα µητρώα δεν ισχύει για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 

οικονοµικούς φορείς, η δραστηριότητα των οποίων δεν καλύπτεται από τα υφιστάµενα 

επιµελητήρια. 

Άρθρο 10 
Χρόνος συνδροµής των όρων συµµετοχής 

 
1. Το δικαίωµα συµµετοχής και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη 

κρίνονται: α) κατά την υποβολή της προσφοράς, βάσει του ΤΕΥ∆, β) κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης και γ) κατά την κοινοποίηση της απόφασης 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 
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2. Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις συµµετοχής τις οποίες οι προσφέροντες 

είχαν δηλώσει ότι πληρούν, εφόσον αυτές επήλθαν ή έγιναν γνωστές µετά την υποβολή 

της δήλωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν άµεσα την αναθέτουσα αρχή 

και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
Άρθρο 11 
Εγγυήσεις 

 
1. Η εγγύηση του άρθρου 29 της παρούσας διακήρυξης εκδίδεται από πιστωτικά ή 

χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή άλλους εγγυοδοτικούς φορείς που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-

µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και 

έχουν, σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυήσεις 

µπορεί να εκδίδονται και από το Ταµείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 

(ΤΜΕ∆Ε) του άρθρου 86 του Ν 4387/2016. 
 
Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και το γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Οι όροι υπό στοιχεία στ΄ και 

ζ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν στην περίπτωση αυτή. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης, επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον οικονοµικό φορέα υπέρ του οποίου 

εκδόθηκε η εγγύηση. 
 
2. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας 

διακήρυξης. 
 
3.  Οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης και το χρόνο ισχύος ή την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της. 

Εγγυητική επιστολή που δεν αναφέρει συγκεκριµένο χρόνο ισχύος, είναι έγκυρη, εάν 

αναγράφεται στο σώµα της ότι είναι αόριστης διάρκειας ή ότι ισχύει µέχρι την επιστροφή 

της. 

β) Τον εκδότη της εγγύησης και την αναθέτουσα αρχή προς την οποία αυτή απευθύνεται. 

γ) Τον αριθµό της εγγύησης, τα στοιχεία της διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών. Στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αναφέρονται και τα στοιχεία 

της σχετικής σύµβασης. 

δ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

ε) Την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η εγγύηση 
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εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 
 
στ) Τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 
 
ζ) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της εγγύησης, 

ολικά ή µερικά, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση της 

αναθέτουσας αρχής, προς την οποία η εγγύηση απευθύνεται. 
 
η) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
θ) Τη βεβαίωση του εκδότη ότι το συνολικό ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχει 

εκδώσει, συµπεριλαµβανοµένης της τελευταίας αυτής επιστολής, δεν υπερβαίνει το 

ανώτατο όριο εγγυήσεων που ισχύει κάθε φορά. 
 
4. Κατάθεση των εγγυήσεων σε χρήµα, µε καταβολή του σχετικού ποσού στο ταµείο της 

αναθέτουσας αρχής, δεν επιτρέπεται. 

 

Άρθρο 12 
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

 
1. Το δικαίωµα συµµετοχής, η νόµιµη σύσταση και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα 

µε νοµική προσωπικότητα, η έλλειψη των λόγων αποκλεισµού και η καταλληλότητα για 

την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας των άρθρων 6, 7 και 9 αντίστοιχα της 

παρούσας διακήρυξης αποδεικνύονται κατά περίπτωση µε τα δικαιολογητικά των 

επόµενων παραγράφων. 
 
2. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 ή αντίστοιχη δήλωση κατά τη νοµοθεσία της χώρας 

καταγωγής ή εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, µε την οποία οι προσφέροντες 

δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν στερηθεί µε δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το 

επάγγελµά τους, β) δεν τους έχει επιβληθεί µε κοινή υπουργική απόφαση αποκλεισµός 

από δηµόσιες συµβάσεις του Βιβλίου Ι του Ν 4412/2016 και γ) δεν έχουν απωλέσει µε 

δικαστική απόφαση ή µε διοικητική πράξη το δικαίωµα να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς ή 

να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις µε τους φορείς του δηµόσιου τοµέα. 
 
3. Για την έλλειψη του λόγου αποκλεισµού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 7, υποβάλλεται απόσπασµα (αντίγραφο γενικής χρήσης) ποινικού µητρώου ή 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, το οποίο έχει εκδοθεί τρεις (3) το πολύ µήνες πριν 

από την υποβολή του. 
 
Για τα νοµικά πρόσωπα, υπόχρεοι στην υποβολή αποσπάσµατος ποινικού µητρώου είναι: 

α) οι διαχειριστές των οµόρρυθµων εταιρειών, των ετερορρύθµων εταιρειών, των 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, β) ο 





 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

διευθύνων σύµβουλος και όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των ανωνύµων 

εταιρειών, γ) τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών και δ) οι 

εκπρόσωποι των λοιπών νοµικών προσώπων. 
 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα 

φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία 

διέπονται. 
 
4. Για το λόγο αποκλεισµού της παραγράφου 2 του άρθρου 7 υποβάλλεται πιστοποιητικό 

της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που εκδόθηκαν σε 

βάρος του οικονοµικού φορέα εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών πριν από τη 

λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η έκδοση 

του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται αντί αυτού υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να 

απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας αρχής περί της αδυναµίας έκδοσης του πιστοποιητικού. 

Η υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα πρέπει να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής 

µεταγενέστερη της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής για την υποβολή των 

δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου. Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από τους 

οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι δεν απασχόλησαν προσωπικό κατά τη διετία πριν από τη 

λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
 
5. Για το λόγο αποκλεισµού που σχετίζεται µε την καταβολή των φόρων και των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (παράγραφος 3 του άρθρου 7), υποβάλλεται 

πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, ότι ο οικονοµικός φορέας είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Εάν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά και τους φορείς 

επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, το αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι, όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 

και φορολογικής ενηµερότητας αφορούν το ίδιο το νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που εκπροσωπούν ή διοικούν ή διαχειρίζονται το νοµικό πρόσωπο. 
 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να 

προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς 

όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα 

βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 
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Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να είναι σε ισχύ 

κατά το χρόνο της υποβολής τους. Εάν σε αυτά δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, πρέπει 

να έχουν εκδοθεί τρεις (3) το πολύ µήνες πριν από την υποβολή τους. 
 
6. Η καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας κατά το άρθρο 9 

αποδεικνύεται: 
 
α) για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, µε πιστοποιητικό του 

βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, µε το οποίο βεβαιώνεται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, β) για τους εγκατεστηµένους στα 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε πιστοποιητικό ή βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του 

Ν 4412/2016, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελµά τους. 
 
Το ανωτέρω πιστοποιητικό ή βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί τριάντα (30) το πολύ 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του. 
 
7. Για τον οικονοµικό φορέα που έχει νοµική προσωπικότητα, η νόµιµη σύσταση και 

εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου αποδεικνύεται µε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Εάν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία (ΑΕ) ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ): 

αα) Τα φύλλα των εφηµερίδων της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν το 

ιδρυτικό  καταστατικό  και  οι  τυχόν  τροποποιήσεις  του  ή  το  τελευταίο  

κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του 

ΓΕΜΗ. ββ) Πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας, από το οποίο 

προκύπτει η εκπροσώπησή της, µε το ΦΕΚ στο οποίο αυτό δηµοσιεύθηκε ή τα αντίστοιχα 

στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. γγ) Εάν η προσφορά δεν υπογράφεται από 

το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου,  υποβάλλεται  το  έγγραφο  από  το  

οποίο  προκύπτει  η  εξουσιοδότηση  του υπογράφοντος. 
 
β) Εάν πρόκειται για οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ), αντίγραφο του 

καταστατικού, θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο, καθώς και οι 

τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο 

ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. 
 
γ) Εάν πρόκειται για ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), το καταστατικό µε τις 

τροποποιήσεις του και η πράξη διορισµού του διαχειριστή από το διαδικτυακό τόπο του 

ΓΕΜΗ. 
 
δ) Εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο άλλης µορφής, υποβάλλονται ανάλογα προς τα 

ανωτέρω στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη υπόσταση και εκπροσώπησή του. 
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Τα αποδεικτικά εκπροσώπησης των νοµικών προσώπων που χορηγούνται από το ΓΕΜΗ, 

πρέπει να έχουν εκδοθεί τριάντα (30) το πολύ εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή 

τους. 
 
8. Εάν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης του οικονοµικού φορέα δεν προβλέπεται η 

έκδοση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος άρθρου, ή αν 

αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των ίδιων παραγράφων, 

υποβάλλεται αντί αυτού ή συµπληρωµατικά µε αυτό ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου στην οποία 

βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή, συµβολαιογράφο ή αρµόδιο επαγγελµατικό ή εµπορικό οργανισµό του κράτους 

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 

φορέας. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση 

προσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την 

αδυναµία έκδοσης του ζητούµενου αποδεικτικού, διαφορετικά η ένορκη βεβαίωση ή η 

υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται δεκτή. 
 
Η ένορκη βεβαίωση πρέπει να έχει συνταχθεί τρεις (3) το πολύ µήνες πριν από την 

υποβολή της. Όπου η νοµοθεσία προβλέπει την ένορκη βεβαίωση, δεν επιτρέπεται αντί 

αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση. Αντίθετα, είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση της 

υπεύθυνης δήλωσης από ένορκη βεβαίωση. 
 
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής µεταγενέστερη της 

πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών του 

παρόντος άρθρου. 
 
Όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το 

νόµιµο εκπρόσωπό του ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό 

αυτό, διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή. Υπεύθυνη δήλωση που δεν φέρει υπογραφή ή δεν 

φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής της, δεν γίνεται δεκτή. 
 
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε µέλος της ένωσης. 
 
10. Η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών δεν ισχύει: α) εάν η αναθέτουσα αρχή έχει 

ήδη στη διάθεσή της τα εν λόγω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν και 

β)εάν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει απ’ ευθείας τα ζητούµενα 

στοιχεία µέσω δωρεάν πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων οποιουδήποτε κράτους 

µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. 
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Η δήλωση του οικονοµικού φορέα για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 

εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
 
11. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου, τα 

δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης 

αναζήτησης του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν.2690/1999) και των κανονιστικών 

διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού. 
 
12. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου υποβάλλονται µετά την αξιολόγηση των 

προσφορών, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής προς τον οικονοµικό 

φορέα που υπέβαλε την επικρατέστερη προσφορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 26 ( Υποβολή 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο) της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει την υποβολή όλων ή ορισµένων από τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εάν κρίνει 

ότι αυτό επιβάλλεται για την ορθή διεξαγωγή της. 

 
Άρθρο 13 

Αντίγραφα δικαιολογητικών 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη 

µορφή τους είτε σε µορφή ακριβούς αντιγράφου είτε σε µορφή απλού (µη επικυρωµένου) 

φωτοαντιγράφου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 
 
α. Τα έγγραφα που εκδίδονται από το δηµόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και από τα 

νοµικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠ∆∆, τα δικαστήρια όλων των 

βαθµών, τα ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς 

πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους και από τις 

δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς του άρθρου 1 του Ν 3429/2005, υποβάλλονται και 

σε µορφή απλού (µη επικυρωµένου) ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από 

το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου. 
 
β. Τα ιδιωτικά έγγραφα µπορεί να υποβληθούν και σε µορφή απλού (µη επικυρωµένου) 

ευκρινούς φωτοαντιγράφου από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή από το 

πρωτότυπο που φέρει θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς της ανωτέρω 

περίπτωσης α΄. 
 
γ. Τα αλλοδαπά έγγραφα µπορεί να υποβληθούν και σε µορφή απλού (µη επικυρωµένου) 

ευκρινούς φωτοαντιγράφου από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
Τα έγγραφα της παρούσας και της προηγούµενης περίπτωσης µπορεί να υποβληθούν και 

σε µορφή απλού (µη επικυρωµένου) ευκρινούς φωτοαντιγράφου, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων τους. 
 
δ. Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα υποβάλλονται στο πρωτότυπο ή σε µορφή ακριβούς 

αντιγράφου, επικυρωµένου από το συµβολαιογράφο που το συνέταξε. 
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ε.  Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται µόνο στο πρωτότυπο.  

στ. Οι εγγυητικές επιστολές υποβάλλονται µόνο στο πρωτότυπο. 

ζ. Τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα που πρέπει να φέρουν την επισηµείωση-apostille της 

Σύµβασης της Χάγης, υποβάλλονται µόνο στο πρωτότυπο. Η υποχρέωση αυτή αφορά τα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, τα οποία προέρχονται από χώρες που έχουν κυρώσει τη 

Σύµβαση της Χάγης του έτους 1961 και τα οποία πρέπει να φέρουν την επισηµείωση 

(apostille) της Σύµβασης αυτής. Απαλλάσσονται της συγκεκριµένης υποχρέωσης τα 

αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, ανεξαρτήτως αν αυτό 

υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή ή σε εκτυπωµένη µορφή. 
 

η.  Τα ηµεδαπά αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας υποβάλλονται µόνο στο 

πρωτότυπο. 
 
θ. Τα ηµεδαπά αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας υποβάλλονται µόνο στο 

πρωτότυπο, µε εξαίρεση τα αποδεικτικά δωδεκάµηνης και εξάµηνης διάρκειας, αντίγραφα 

των οποίων µπορεί να θεωρούνται από τις υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, µε την 

επίδειξη του πρωτοτύπου, και να κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου. 
 
ι. Αποδεικτικά ασφαλιστικής ή φορολογικής ενηµερότητας που εκδίδονται µέσω 

διαδικτύου, φέρουν µηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του αρµοδίου οργάνου 

και µηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας, γίνονται δεκτά ως 

πρωτότυπα. 
 
ια. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφηµερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται 

επικύρωση. 
 
ιβ. Τα έγγραφα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή θεωρούνται πρωτότυπα, εφόσον µπορεί 

να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής. 
 
ιγ. Τα αντίγραφα ποινικού µητρώου που εκδίδονται ηλεκτρονικά και δεν φέρουν σφραγίδα 

και υπογραφή, θεωρούνται έγκυρα χωρίς άλλη διατύπωση, εφόσον η γνησιότητά τους 

µπορεί να επαληθευθεί µε ηλεκτρονικό τρόπο. Με την ίδια προϋπόθεση το ίδιο ισχύει και 

για κάθε άλλο ηλεκτρονικά εκδιδόµενο δικαιολογητικό. 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει δειγµατοληπτικά την ακρίβεια των απλών (µη επικυρωµένων) 

φωτοαντιγράφων και σε περίπτωση ανακρίβειας επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 
Άρθρο 14 

Γλώσσα 
 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία και δικαιολογητικά συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή, αν αυτά είναι ξενόγλωσσα, συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσηµη θεωρείται η µετάφραση που πληροί τις 

απαιτήσεις του επόµενου άρθρου. 
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Άρθρο 15 
Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 

  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, 

γίνονται δεκτά εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α. Έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του 

Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). 
 
β. Έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη 

χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής 

στην Ελλάδα. 
 
γ. Έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν 

3566/2007, όπως αυτές ισχύουν. 
 
δ. Έχουν µεταφρασθεί από τους πτυχιούχους µεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστηµίου.  

ε. Έχουν µεταφρασθεί από άλλα πρόσωπα που έχουν από το νόµο το δικαίωµα αυτό. 

Το βάρος της απόδειξης φέρει ο οικονοµικός φορέας. 
 
 

Άρθρο 16 
Περιεχόµενο των προσφορών και τρόπος υποβολής τους 

 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο 

αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: α) Η λέξη Προσφορά. β) Η επωνυµία της 

αναθέτουσας αρχής. γ) Ο τίτλος της υπό ανάθεση σύµβασης. δ) Η ηµεροµηνία λήξεως 

της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. ε) Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
 
Εντός του ανωτέρω φακέλου τοποθετούνται τρεις χωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι: ο 

φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο φάκελος µε την ένδειξη 

«Τεχνική Προσφορά» και ο φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Και οι 

τρεις επί µέρους φάκελοι πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Αν τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις. 
 
2. Η προσφορά υπογράφεται και µονογράφεται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νοµικού προσώπου, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. 
 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά της ένωσης πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συµµετοχής κάθε µέλους, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής στα µέλη του 

συµβατικού ανταλλάγµατος, καθώς και ο εκπρόσωπος αυτής. 
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3. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή ή να 

κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού κατά την ηµέρα και την ώρα που 

ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

4. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής είναι µόνο: 

α. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο έχει εγκριθεί από την 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων και προσαρµόσθηκε από την αναθέτουσα 

αρχή στους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
Το ΤΕΥ∆ εξοµοιώνεται ως προς τις συνέπειες µε την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 

και χρησιµοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή περισσότεροι από τους λόγους αποκλεισµού 

των άρθρων 6 παρ. 3 περίπτ. γ΄ και 7 της παρούσας διακήρυξης, 
 
β) πληροί το κριτήριο καταλληλότητας του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης. 
 
Εάν τµήµα της σύµβασης σε ποσοστό µέχρι 30% πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολάβο, 

στις ικανότητες του οποίου δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, δεν απαιτείται η υποβολή 

ΤΕΥ∆ για τον υπεργολάβο. Εάν το ποσοστό της υπεργολαβίας είναι µεγαλύτερο, 

υποβάλλεται για κάθε υπεργολάβο χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες 

των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III αυτού. 
 
Για την προκαταρκτική απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης, το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται 

µόνο από τον εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, για λογαριασµό όλων των φυσικών 

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

οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥ∆ νοείται: α) 

αυτός που προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας ή του συνεταιρισµού, όπως αυτό 

ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή β) αυτός που ορίζεται στο πρακτικό 

εκπροσώπησης του οικονοµικού φορέα ή γ) το φυσικό πρόσωπο που είναι αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένο για να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα σε διαδικασίες σύναψης 

συµβάσεων γενικά ή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 
Η χρονική απόσταση µεταξύ της ηµεροµηνίας υπογραφής του ΤΕΥ∆ και της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες. 
 
5. Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, η οποία θα περιλαµβάνει όλα 

τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτεί η από 1-6-2020 µελέτη της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας ζωής του ∆ήµου και η οποία θα είναι 

συντεταγµένη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ανωτέρω µελέτης. 
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6. Οικονοµική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, συντεταγµένη σύµφωνα µε 

το υπόδειγµα που περιέχεται στο συνηµµένο Παράρτηµα Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

Η προσφερόµενη τιµή ορίζεται σε ευρώ, αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και 

δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, πλην του Φ.Π.Α., για παράδοση των αγαθών στους χώρους του ∆ήµου που 

θα υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία. 
 
Τιµή προσφοράς µεγαλύτερη της προϋπολογιζόµενης από την αναθέτουσα αρχή καθιστά 

την προσφορά απαράδεκτη. 
 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για 

τις ασυνήθιστα χαµηλές οικονοµικές προσφορές θα εφαρµοσθεί η διαδικασία του άρθρου 

88 του Ν. 4412/2016. 
 
Προσφορές σε νόµισµα διαφορετικό του ευρώ απορρίπτονται. Εάν η οικονοµική 

προσφορά περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, τα οποία δεν επιδέχονται 

διόρθωσης ή συµπλήρωσης ή, αν και επιδέχονται, δεν αποκαθίστανται από τον 

προσφέροντα εντός της ταχθείσας προθεσµίας ή αν οι παρασχεθείσες εξηγήσεις δεν 

γίνουν δεκτές από την αναθέτουσα αρχή, η προσφορά απορρίπτεται. 

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

προσκόµιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του 

νόµου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό. 

 
Άρθρο 17 

Εµπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς 
 
Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, ο προσφέρων επισηµαίνει τα στοιχεία αυτά γραπτώς στην προσφορά του και 

αναφέρει ρητά τις νοµοθετικές διατάξεις ή τις διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας, διαφορετικά η δήλωση 

εµπιστευτικότητας δεν λαµβάνεται υπ’ όψη. 
 
Πληροφορίες που είναι σχετικές µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την 

οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για 

την αξιολόγησή της, δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές. 

 
Άρθρο 18 

Αποσαφήνιση και διόρθωση των προσφορών 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει 

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή 

οικονοµικής προσφοράς τους ή να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα έγγραφα ή τα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. Για το σκοπό αυτό, η προθεσµία που τάσσεται στους 

προσφέροντες, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των επτά (7) ηµερών από την κοινοποίηση 

σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
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Η ανωτέρω διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνο ασάφειες ήσσονος σηµασίας, 

δευτερεύουσες ατέλειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλµατα που κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής µπορούν να θεραπευθούν, χωρίς 

να παραβιάζονται οι αρχές του ανταγωνισµού και της ίσης µεταχείρισης των οικονοµικών 

φορέων. 

∆ιευκρινίσεις που προέρχονται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

 
Άρθρο 19 

Εναλλακτικές προσφορές 
 
Κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει µία µόνο προσφορά. 

Εναλλακτικές προσφορές υπό οποιαδήποτε µορφή δεν επιτρέπονται και σε περίπτωση που 

υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. Εάν όµως η κύρια και η εναλλακτική προσφορά ή 

οι εναλλακτικές προσφορές δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προσφέροντες, καµία από 

αυτές λαµβάνεται υπ’ όψη και ο προσφέρων αποκλείεται του διαγωνισµού. 

 
Άρθρο 20 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για χρονικό διάστηµα 

έξι (6) µηνών, το οποίο αρχίζει από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

των προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορά που δεν ορίζει ρητά το χρόνο ισχύος της, θεωρείται ότι ισχύει για 

το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. 
 
2. Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, η ισχύς της 

προσφοράς µπορεί να παρατείνεται από τους οικονοµικούς φορείς, για χρονικό διάστηµα 

ίσο κατ’ ανώτατο όριο µε την προβλεπόµενη στην προηγούµενη παράγραφο αρχική 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Οι προσφέροντες που αρνούνται την παράταση αυτή, 

αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισµού. 
 
3. Μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, της αρχικής (εάν δεν ζητηθεί παράταση) ή της 

παραταθείσας, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν κριθεί 

αιτιολογηµένα από την αναθέτουσα αρχή, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δηµόσιο συµφέρον. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους οικονοµικούς 

φορείς επιλέξουν να παρατείνουν ή να παρατείνουν εκ νέου την ισχύ των προσφορών 

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από τη λήξη της αρχικής ή της παραταθείσας ισχύος τους, 

ενώ οι λοιποί οικονοµικοί φορείς αποκλείονται. 
 
4. Η δήλωση αποδοχής της παράτασης ισχύος της προσφοράς, που ζητείται από την 

αναθέτουσα αρχή, πρέπει να υποβληθεί σε αυτή πριν από τη λήξη της αρχικής ή της 
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παραταθείσας ισχύος της προσφοράς και, σε περίπτωση διαδοχικών παρατάσεων, πριν από 

τη λήξη της προηγούµενης παράτασης, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. 

5. Εάν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών, χωρίς να έχει ζητηθεί η παράτασή της, 

η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει εκ των υστέρων την παράταση αυτή, εφόσον κρίνει 

µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου για την κατακύρωση οργάνου, ότι η εκτέλεση 

της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. 

 
Άρθρο 21 

Λόγοι απόρριψης των προσφορών 
 
1. Η προσφορά απορρίπτεται όταν συντρέχει ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω 
 
λόγους: 
 
α) Όταν αποκλίνει από τις διατάξεις που ορίζουν το περιεχόµενο των προσφορών, το 

χρόνο και τον τρόπο υποβολής τους καθώς και το χρόνο ισχύος τους. 
 
β) Όταν διαπιστώνεται η συνδροµή ενός ή περισσότερων λόγων αποκλεισµού. 
 
γ) Όταν υποβάλλεται κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης, εκτός αν οι 

αποκλίσεις έχουν επουσιώδη και δευτερεύοντα χαρακτήρα. 
 
δ) Σε όσες περιπτώσεις η απόρριψη προβλέπεται ρητά από τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης. 
 
ε) Εάν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα που δεν επιδέχονται 

συµπλήρωσης ή διόρθωσης ή, αν και επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί στο 

στάδιο της αποσαφήνισης και συµπλήρωσης της προσφοράς. 
 
στ) Εάν πρόκειται για προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις 

απαιτούµενες εξηγήσεις εντός της ταχθείσας προθεσµίας ή η εξήγηση δεν έγινε 

αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή. 
 
ζ) Εάν συνιστά εναλλακτική προσφορά. 
 
η) Όταν υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Ο περιορισµός αυτός ισχύει και σε 

περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη καθώς και σε περίπτωση 

πολλαπλής συµµετοχής οικονοµικών φορέων, είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη 

διαφορετικών ενώσεων, εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκείς ενδείξεις που 

οδηγούν ευλόγως στο συµπέρασµα, ότι υπάρχει συµφωνία µεταξύ των οικονοµικών 

φορέων µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
 
θ) Εάν πρόκειται για προσφορά υπό αίρεση. 
 
ι) Εάν θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής. 
 
2. Προηγούµενη ακρόαση του οικονοµικού φορέα, του οποίου απορρίπτεται η 

προσφορά, δεν λαµβάνει χώρα. 
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Άρθρο 22 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 

 
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής. Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονοµικό φορέα που 

προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
Άρθρο 23 

Αποσφράγιση και εξέταση των προσφορών 
 
1.  Η  αποσφράγιση  των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή 

διαγωνισµού την 24-7-2020, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δηµόσια, µε την παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών 

διαγωνιζοµένων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Η αποσφράγιση των υποφακέλων µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, την τεχνική 

προσφορά και την οικονοµική προσφορά µπορεί να γίνει σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά 

την κρίση της επιτροπής διαγωνισµού. 

2. Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, αφού υπογραφεί από τα µέλη, επικυρώνεται 

µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

 
Άρθρο 24 
Ενστάσεις 

 
1. Η διακήρυξη, η πράξη κατακύρωσης και οι λοιπές εκτελεστές πράξεις ή παραλείψεις της 

οικονοµικής επιτροπής προσβάλλονται µε ένσταση του άρθρου 127 του Ν 4412/2016, υπό 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Για την παραδεκτή άσκηση 

της ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου υπέρ του δηµοσίου, ποσού ίσου µε 1% 

της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 
2. Η προθεσµία για την άσκηση των ενστάσεων καθώς και η άσκησή τους κωλύουν τη 

σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, δεν αναστέλλεται η πρόοδος της διαδικασίας 

ανάθεσης της σύµβασης. 
 
3. Κατά των αποφάσεων της οικονοµικής επιτροπής που εκδίδονται επί των ενστάσεων 

µπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ενώπιον του αρµοδίου 

∆ιοικητικού Εφετείου. ∆ιοικητική προσφυγή κατά των ανωτέρω αποφάσεων της 

οικονοµικής επιτροπής δεν χωρεί. 

Άρθρο 25 
Κρίση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

 
1. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί να προτείνει στο αρµόδιο για την κατακύρωση 

όργανο της αναθέτουσας αρχής τη µαταίωση του διαγωνισµού ή τη µαταίωση σύναψης 
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της σύµβασης, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προς τούτο προϋποθέσεις. Η σχετική 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής θα είναι δεόντως αιτιολογηµένη. 
 
2. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση, η οποία 

διενεργείται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού, µε την παρουσία των οικονοµικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. Κατανοµή της ζητούµενης ποσότητας 

µεταξύ περισσότερων οικονοµικών φορέων µε ισότιµες προσφορές, δεν χωρεί. 
 
3. Η υποβολή µίας µόνο προσφοράς ή η αποδοχή από την αναθέτουσα αρχή µίας µόνο 

από τις προσφορές που υποβλήθηκαν, δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο µαταίωσης της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Άρθρο 26 
Υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο 

 
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

οικονοµικό φορέα µε την επικρατέστερη προσφορά, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης). 
 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 

επιτροπή διαγωνισµού. Η επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και συντάσσει 

σχετικό πρακτικό, στο οποίο µνηµονεύεται και η τυχόν υποβολή συµπληρωµατικών 

δικαιολογητικών και το οποίο διαβιβάζει στην οικονοµική επιτροπή, προκειµένου αυτή να 

προβεί στην κατακύρωση της σύµβασης ή στη µαταίωση της διαδικασίας, ανάλογα µε το 

αποτέλεσµα του ελέγχου των δικαιολογητικών. 
 
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που προσκοµίσθηκαν, µπορεί να παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών 

υπό τους ακόλουθους όρους: 
 
α. Εντός της δεκαήµερης προθεσµίας από την ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 

οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

αίτηµα παράτασης της προθεσµίας, η οποία απευθύνεται στην επιτροπή του διαγωνισµού 

και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ζητήθηκε από αυτόν η έκδοση των 

ελλειπόντων ή ελλιπών δικαιολογητικών. 
 
β. Η επιτροπή διαγωνισµού παρατείνει την προθεσµία υποβολής των ανωτέρω 

δικαιολογητικών, για όσο χρόνο απαιτείται, µε βάση την αίτηση και τα συνηµµένα σε αυτή 

έγγραφα του προσωρινού αναδόχου, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοσή τους. 
 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εµπρόθεσµα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 

απορρίπτεται η προσφορά του και η κατακύρωση γίνεται στον επόµενο κατά σειρά 

µειοδότη. Εάν κανένας από τους προσφέροντες προσκοµίζει εµπροθέσµως τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης µαταιώνεται. 
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3. Εάν προσκοµισθούν µεν εγκαίρως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, δεν προκύπτει 

όµως από αυτά η µη συνδροµή όλων των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση του 

κριτηρίου καταλληλότητας, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 

ανάθεση γίνεται στον επόµενο κατά σειρά µειοδότη. Εάν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια και τους όρους 

συµµετοχής, η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης µαταιώνεται. 
 
4. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προκύψει ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ από τον προσωρινό ανάδοχο είναι ψευδή ή ανακριβή, 

απορρίπτεται η προσφορά του και η κατακύρωση γίνεται στον επόµενο κατά σειρά 

µειοδότη. Αν διαπιστωθεί ότι κανένας από τους προσφέροντες υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση, η διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης µαταιώνεται. 
 
5. Όσοι δεν αποκλείσθηκαν οριστικά από τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης,  

λαµβάνουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 27 
Κατακύρωση 

 
1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της κατακύρωσης, κατά τα οριζόµενα 

στην παράγραφο 4, η ανωτέρω απόφαση καταχωρείται στο ΚΗΜ∆ΗΣ . 
 
2. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την άσκηση 

ενστάσεων και, σε περίπτωση υποβολής τους, για την έκδοση των αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, κατά τις οποίες αναστέλλεται η σύναψη της σύµβασης. 
 
3. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο 

όλων των πρακτικών ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, συµπεριλαµβανοµένου 

του πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε όλους τους 

προσφέροντες που δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Πρακτικά που έχουν κοινοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο, δεν κοινοποιούνται εκ νέου 

µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 
4. Η απόφαση κατακύρωσης παράγει έννοµα αποτελέσµατα µόνο όταν συντρέξουν 

σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιήθηκε σε όλους τους προσφέροντες κατά τα 

οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
 
β) Παρήλθε άπρακτη η προθεσµία για την υποβολή ένστασης ή, σε περίπτωση που 

υποβλήθηκε ένσταση, εκδόθηκε επί αυτής απορριπτική απόφαση ή παρήλθε άπρακτη η 

δεκαήµερη προθεσµία για την έκδοση απόφασης επί αυτής, οπότε τεκµαίρεται η 

απόρριψή της. 

γ) Κοινοποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 
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Άρθρο 28 
Υπογραφή της σύµβασης 

 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή θα καλέσει εγγράφως τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύµβασης, εντός προθεσµίας είκοσι (20) το πολύ ηµερών από την ηµεροµηνία της 

ανωτέρω πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την υπογραφή του συµφωνητικού, 

κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του οι λοιπές κυρώσεις του άρθρου 203 

του Ν.4412/2016 και ακολουθείται εξαρχής η διαδικασία του άρθρου 26 της παρούσας 

διακήρυξης για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή της σύµβασης, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. Η έκπτωση κηρύσσεται 

µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

διαγωνισµού και αφού χορηγηθεί στον ανάδοχο το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν 2690/1999). 
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, όταν: α) η σύµβαση δεν υπεγράφη µε ευθύνη της 

αναθέτουσας αρχής ή β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι τεκµηριώνονται από 

τον ανάδοχο µε την προσκόµιση στην αναθέτουσα αρχή των απαραίτητων αποδεικτικών 

στοιχείων, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη συνδροµή τους. 

 
Άρθρο 29 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της σύµβασης, 

εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, µε 

απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση της 

επιτροπής παραλαβής. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται την αύξηση της αξίας 

της, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, πριν από την τροποποίηση, συµπληρωµατική 

εγγύηση ύψους 5% επί του ποσού της αύξησης, χωρίς το ΦΠΑ. 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα 

µήνα  από την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης. 

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

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

εφόσον αυτή απορρέει από τη σύµβαση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της 

παραγράφου 8 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016. 
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Άρθρο 30 
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

 
1. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν και όρους της σύµβασης, ανεξαρτήτως αν 

περιλαµβάνονται στο κείµενο της τελευταίας. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του 

κειµένου της διακήρυξης και του συµβατικού κειµένου υπερισχύουν οι όροι της διακήρυξης, 

ενώ οι αντίστοιχοι όροι της σύµβασης δεν εφαρµόζονται. 
 
2. Στη σύµβαση περιλαµβάνεται ο όρος, ότι κατά την εκτέλεσή της ο ανάδοχος πρέπει να 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την περιβαλλοντική, 

κοινωνικοασφαλιστική και εργατική νοµοθεσία. 
 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης αυτής, να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή 

και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 

Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις». Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 

από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών 

στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών, το οποίο τηρείται στον Ελληνικό Οργανισµό 

Ανακύκλωσης, εντός της προθεσµίας που τάσσεται στον ανάδοχο για την υπογραφή του 

συµφωνητικού, για την υπογραφή του οποίου η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων 

αποτελεί προϋπόθεση. Στο συµφωνητικό µνηµονεύεται υποχρεωτικά ο αριθµός ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει 

τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 31 
Χρόνος παράδοσης/διάρκεια της σύµβασης 

 
1. Η συµβατική  ποσότητα των ειδών θα παραδίδεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες 

της υπηρεσίας και το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς,   από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης  µέχρι εξαντλήσεως των συµβατικών ποσοτήτων και όχι πέραν των δύο ετών . 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα υλικά. 

Άρθρο 32 
Παραλαβή των υλικών 

 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από επιτροπή, αφού διενεργηθεί ποσοτικός έλεγχος 

καθώς και ποιοτικός έλεγχος µε µακροσκοπικό έλεγχο. Η παραλαβή θα διενεργηθεί µέσα 

σε χρόνο πέντε (5) ηµερών από την προσήκουσα παράδοση των υλικών. 
 
Στη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, αν το επιθυµεί, και ο ανάδοχος. Το 

πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιείται υποχρεωτικώς στον ανάδοχο. 
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Άρθρο 33 
Τρόπος πληρωµής 

 
1. Η συµβατική αξία των τµηµατικών παραδόσεων θα πληρώνεται στον ανάδοχο µετά την 

κάθε οριστική παραλαβή αυτών, µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής που θα 

συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
2. Σε περίπτωση που η πληρωµή καθυστερήσει πέραν των προθεσµιών που ορίζει η 

υποπαράγραφος Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν 4152/2013, η 

αναθέτουσα αρχή καθίσταται υπερήµερη και οφείλει τόκους υπερηµερίας, χωρίς να 

απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του νόµου αυτού. Το 

τιµολόγιο του αναδόχου δεν µπορεί να εκδοθεί πριν από την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής. 

Άρθρο 34 
Κρατήσεις 

 
Στη συµβατική αξία των υλικών, εκτός ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 

οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο: 

α. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%. 

β. Υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ ποσοστό 0,07%, πλέον χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,6% επί 

του ποσού της κράτησης. 

γ. Υπέρ της ΑΕΠΠ ποσοστό 0,06%, πλέον χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,6% επί του 

ποσού της κράτησης. 

Άρθρο 35 
∆ιοικητική επίλυση των συµβατικών διαφορών 

 
Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής µε τις οποίες κηρύσσεται η έκπτωση ή 

επιβάλλονται πρόστιµα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει 

διοικητική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, για λόγους νοµιµότητας και 

ουσίας, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της 

κοινοποίησης ή από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει η οικονοµική επιτροπή, ύστερα από γνώµη της επιτροπής 

παραλαβής, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. 

Από την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας τεκµαίρεται η σιωπηρή απόρριψη 

της προσφυγής. Κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής επιτρέπεται η 

άσκηση ενδίκου βοηθήµατος ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου.  

Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η εµπρόθεσµη άσκηση αυτής 

αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την κύρωση.   
 
Η προθεσµία και οι λοιποί όροι άσκησης της διοικητικής προσφυγής γνωστοποιούνται στον 

ανάδοχο από την αναθέτουσα αρχή, µε ειδική µνεία στην ίδια την πράξη ή στο 
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συνοδευτικό της έγγραφο. Ένδικα βοηθήµατα µπορούν να ασκηθούν µόνο κατά των 

αποφάσεων που εκδίδονται επί της διοικητικής προσφυγής. 

 
Άρθρο 36 

Εκχώρηση της σύµβασης 
 
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις επιτρεπόµενης υποκατάστασης του αναδόχου, που 

προβλέπονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016, 

εκχώρηση της σύµβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση, δεν επιτρέπονται. 

 
Άρθρο 37 

 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 καθώς και οι λοιπές διατάξεις που µνηµονεύονται στο προοίµιο αυτής, όπως 

τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα. 

 

 
                                                                                       Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 
 
 

  
 

                                                                                    Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 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)  
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ  
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6092  
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15, ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α, 50200  
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΕΠΑΣΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΣΙ∆ΟΥ  
- Τηλέφωνο: 2463350113  
- Ηλ. ταχυδροµείο: grprom1@ptolemaida.gr  
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
www.ptolemaida.gr 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης  

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου 

του σχετικού CPV): ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ . 
 

(CPV: 15712000-2 Ξηρά τροφή)  
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:    
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΟΧΙ]  
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει):  13857/13-7-2020 

 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

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

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ 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) [……] 





 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού 
φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

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

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςiii 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηiv· 
2. δωροδοκίαv,vi· 
3. απάτηvii· 
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε 

τροµοκρατικές δραστηριότητεςviii· 
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςix· 
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνx. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxi 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): 
[……][……][……][……]xii 

Εάν ναι, αναφέρετεxiii: 
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) ∆ιάρκεια 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): 
[……][……][……][……]xiv 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που [……] 
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λήφθηκανxvi: 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……]  

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xix 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxx; 

 
 
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: […….............] 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

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

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

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλειαxxii 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: 

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

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς  : 
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/∆1632/2011 

αα)  [] Ναι [] Όχι 
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(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. 
 

 
 
 
ββ)  [] Ναι [] Όχι 
 

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 
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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

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 εγκατάστασήςxxiii; 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 αναφέρονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες 
(οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές 
χρειάζεται. 
3. Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
4. 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.  
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5. Όπως 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). 
6. Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 
2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
7. 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/∆ΕΥ 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). 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
11. 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/∆ΕΥ 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.". 
12. 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 ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
13. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
14. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
15. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16. 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)  
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17. Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν 
διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση 
πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  
18. 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).  
19. 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  
20. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
21. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο 
άρθρο 18 παρ. 2 . 
22. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
23. Άρθρο 73 παρ. 5. 
24. Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη 
διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
25. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
26. Πρβλ άρθρο 48. 
27.  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 
που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
Για την προµήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων  σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 

……………………….. διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
 

 
ΤΟΥ: 
 
 

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
 
 
 

  

Α/Α 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(σακιά των 20 

kgr) 

ΤΙΜΗ 
€/σακί 

ΣΥΝΟΛΟ 

 
1.  
 

Κροκέτα 
συντήρησης για 
ενήλικους 
σκύλους 
(συσκευασίας 20 
κιλών)  

2.705   

 
2.  
 

Κροκέτα 
ανάπτυξης για 
κουτάβια 
(συσκευασίας 20 
κιλών)  

200   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ    
ΦΠΑ 24%   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)   
 
 
 
 
 
        ……/…../2020 
 
                                                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 
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