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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
      

                        
Σίνδος,  08/06/2017 

                Αρ. Πρωτ.: 17800   
Αρ. Διακήρυξης: 5/2017 

     
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

 Ο Δήμαρχος Δέλτα προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 για την υπηρεσία «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, 
ογκωδών απορριμμάτων του Δ. Δέλτα» για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, σύμφωνα 
με τις από τις 21/02/2017 τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης και τους παρακάτω όρους. 
 
Άρθρο 1ο  
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 
 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €, 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6142.005,  του 
προϋπολογισμού έτους 2017 και τον αντίστοιχο του 2018, εφόσον η παραλαβή της 
υπηρεσίας δεν ολοκληρωθεί εντός του 2017.  

Η χρηματοδότησή της υπηρεσίας θα γίνει από Τακτικά Έσοδα - Ανταποδοτικά. 
  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι και δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξαντληθούν οι προμελετηθείσες ποσότητες 
δύναται να παραταθεί επί εξάμηνο, χωρίς να γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού της 
δαπάνης με απόφαση Δ.Σ. 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες παρουσιάζονται στις από τις 21/02/2017 τεχνικές 
προδιαγραφές που συντάχθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το 
σύνολο της υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών 
απορριμμάτων του Δ. Δέλτα».  

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα 
στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχες υπηρεσίες. 
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Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από:  
Α. τις διατάξεις : 
1. Του Ν. 4412/2016.  
2. Του Ν. 4270/2014. 
3. Του Ν. 3852/2010 
4. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 
5. Του Ν. 3536/2007. 
6. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). 
7. Του Ν 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 
8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 
9. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) περί «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές». 
10. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «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». 
11. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α΄) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες». 
 
Β. Την υπ’ αριθ. 86/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού, ο τρόπος εκτέλεσης, επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης και διατέθηκε η 
πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης). 
 
Γ. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω 
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 588 και 
 
Δ. Τους όρους της παρούσας 
 
Άρθρο 3ο  
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού & Λήψη Πληροφοριών 
          Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου Δέλτα (Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος 
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400, Γραφείο Προμηθειών & Συμβάσεων) την 28-06-2017 
ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου του Δήμου Δέλτα, Γραφείο 
Προμηθειών & Αποθηκών, δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης. 

17PROC001530343 2017-06-14



 3 

Αρμόδιος υπάλληλος: κος Σταματίου Ιωάννης. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 
2313-300-548, fax: 2310-586-849 και e-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr.  

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του 
Δήμου Δέλτα: www.dimosdelta.gr. 

Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους υποψήφιους αναδόχους τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηματικό αντίτιμο 
σε αυτούς και έως μία (1) ημέρα πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται με την 
εφαρμογή των  διατάξεων του Ν. 4412/2016. 

Η διακήρυξη της υπηρεσίας θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δέλτα. 
 
Άρθρο 4ο  
Δεκτοί στο Διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, 
σχετικό με την προκηρυχθείσα υπηρεσία, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την 
ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται. 
 
Άρθρο 5ο 
Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών 
φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) 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 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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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 (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  
η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
3. Όταν ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 
4. Όταν συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 
5. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. 
Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 
ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 
6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
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βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων. 
7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
προηγούμενες παραγράφους μπορεί να προσκομίζει 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 σύμβασης. 
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 αποκλειστεί, 
με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος 
στο οποίο ισχύει η απόφαση 
8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 
και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).  
 
Άρθρο 6ο 
Κριτήρια επιλογής 

Σύμφωνα με τα άρθρα της συγγραφής υποχρεώσεων του τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της εργασίας. 

Τα ανωτέρω κριτήρια αφορούν: 
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 
Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Ως αποδεικτικά μέσα των κριτηρίων επιλογής τίθενται τα εξής: 
- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο από την οποία να προκύπτει το επάγγελμα 
τους.  
π.χ.: Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για 
το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία του διαγωνισμού. 
- Πιστοποιητικό ποιότητας (πχ ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο) από διαπιστευμένο 
οργανισμό τυποποίησης, για τη διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
- Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για παράδειγμα ISO 
14001:2004, ή εφάμιλλο αυτού. 
- Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι η εταιρία διαθέτει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας (πίνακας εξοπλισμού, φωτογραφίες κ.λ.π)   
- Πιστοποιητικό διακρίβωσης της γεφυροπλάστιγγας των εγκαταστάσεων του 
αναδόχου. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν συμπεριληφθεί στο ΤΕΥΔ, στο «Μέρος IV: 
Κριτήρια Επιλογής», ως προκαταρκτική απόδειξη. 

Συνεπώς, τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά δεν απαιτούνται κατά το στάδιο 
αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής αλλά θα προσκομιστούν μόνο από τον 
προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 7ο  
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 
4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως 
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προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 5 της παρούσας,  
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της παρούσας.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 
ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της 
επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το απαιτούμενο ΤΕΥΔ περιλαμβάνεται στο «Παράρτημα Α΄» της παρούσας. 
Οι οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ περιλαμβάνονται στην κατευθυντήρια 

οδηγία 15, η οποία υπάρχει στο κατωτέρω link: 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-
dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

Η κατευθυντήρια οδηγία 15 έχει αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με 
ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ. 
  
Άρθρο 8ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχονται χωρίς 
καμία επιφύλαξη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης, αυτή θα πρέπει να 
δηλώνεται ρητά και να αιτιολογείται, ώστε να αξιολογείται από την επιτροπή. 
 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων 
περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 7 της παρούσας.  

Όσοι είναι υπόχρεοι για την προσκόμιση του ποινικού μητρώου κατά τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, θα πρέπει στο «Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι Αποκλεισμού» του 
ΤΕΥΔ να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα σχετικά εδάφια, τυπώνοντας τις 
σχετικές σελίδες όσες φορές χρειάζεται, ο καθένας ξεχωριστά, σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ. 
  Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γγ) στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων τα φυσικά πρόσωπα. 
 
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 
εταιρίες. 
 
Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη πρέπει 
να προσκομίζονται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4250/2014. 
 
Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 
 
Άρθρο 9ο    
Σύγκρουση συμφερόντων 

Για τους υποψήφιους αναδόχους δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι καταστάσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016. 
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Άρθρο 10ο   
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος 
τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για την προσφερόμενη 
υπηρεσία. Στο ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το 
τεύχος με ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί, ανάλογα με 
τις ελλείψεις ή ασάφειες. 
 
Άρθρο 11ο 

Ημερομηνία παραλαβής & αποσφράγισης προσφορών 
 Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται η 28-06-2017 ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 π.μ., αυτοπροσώπως ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο Δήμο ταχυδρομικά, στη 
Διεύθυνση: Δήμος Δέλτα – Πλατεία Δημοκρατίας – Σίνδος Θεσ/νικης – ΤΚ 57400 – 
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR122 – Γραφείο Προμηθειών & Συμβάσεων μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

Τα στοιχεία και το νομικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται 
στην παρούσα διακήρυξη και στους Ειδικούς και Γενικούς όρους για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
Άρθρο 12ο 

Τρόπος υποβολής προσφορών       
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή 
με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 μέσα. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης.  

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, 
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την 
ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 
λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη 
της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού 
οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης 
δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές υπογράφονται και 
μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα, δηλαδή από τους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το 
νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή τεχνική και οικονομική 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Οι προσφορές παραλαμβάνονται από το Γρ. Προμηθειών & Αποθηκών, 
αρμόδιος υπάλληλος κος Ιωάννης Σταματίου (τηλέφωνο για πληροφορίες 2313-300-
548, fax: 2310-586-849 και e-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr) μέχρι και την 
προαναφερθείσα στο άρθρο 7 ημερομηνία και ώρα αυτοπροσώπως ή δια 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική υποβολή 
προσφορών στη διεύθυνση: Δήμος Δέλτα, Γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών,  Δ/νση 
: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, τκ 57400, αρμόδιος υπάλληλος κος 
Ιωάννης Σταματίου. 

Με την παράδοση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την 
τήρηση των όρων της Διακήρυξης και των Ειδικών και Γενικών Όρων για την εκτέλεση 
της σύμβασης. 

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του, 
απαιτείται εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση 
υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 με 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται 
για Ανώνυμη Εταιρία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, 
αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρία. Η απόφαση θα αφορά την συμμετοχή στον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό. Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. 
Όσον αφορά εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, 
εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την 
ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που 
προβλέπονται από την νομοθεσία.  

Η τιμή σε ευρώ που θα δοθεί στη προσφορά της υπηρεσίας θα είναι με γνώμονα τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών. 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας 
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
 
Άρθρο 13ο 

Φάκελος Προσφοράς 
1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το σύνολο της υπηρεσίας όπως 

αυτή αναγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμόυ 
της υπηρεσίας. Προσφορά για μέρος μόνο της υπηρεσίας δεν γίνεται δεκτή. 

2. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται αμέσως παρακάτω. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά,  
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 
ή αιτήσεων συμμετοχής), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι 
σφραγισμένοι φάκελοι: 
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
στον οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του συμμετοχής.  
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
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δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
γ) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
 
3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
4. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, επίσης  
ως απαράδεκτες. 

5. 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). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 
στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 
Άρθρο 14ο    
Χρόνος ισχύος των προσφορών  
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς 
και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού. 

3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 
Άρθρο 15ο    
Προσφερόμενη τιμή 
1. Με την προσφορά η τιμή της υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 

στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ και θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Με ποινή αποκλεισμού, στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. σε Ευρώ αριθμητικώς ανά τεμάχιο, καθώς και αριθμητικώς η 
προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.. 

 
Άρθρο 16ο   
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών   

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, δηλαδή η 
επιτροπή διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές 
που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων/συμμετεχόντων (εφόσον το επιθυμούν) ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η διαδικασία αποσφράγισης έχει ως εξής: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφονται και σφραγίζονται από 
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και κατά την κρίση της επιτροπής δύναται 
είτε να αποσφραγιστούν στην ίδια δημόσια συνεδρίαση με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές είτε να τοποθετηθούν  σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί. 

Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 
και ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. Μέχρι και την υποβολή των απαιτούμενων «δικαιολογητικών 
κατακύρωσης» ο προσφέρων, ο οποίος έχει υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής θεωρείται «προσωρινός ανάδοχος». 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω σταδίων αποσφράγισης επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 17ο    
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος Δέλτα ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
πριν την απόφαση κατακύρωσης, να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα πρωτοκολληθεί, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των ακόλουθων 
δικαιολογητικών: 

α. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο μητρώο από την οποία να προκύπτει το 
επάγγελμα τους.  

π.χ.: Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής 
τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 
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διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα). 
- Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.: διαχειριστές. 
- Α.Ε.: Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ελλείψει ποινικού μητρώου προσκομίζεται ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος 
για  το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν ένορκη 
βεβαίωση  ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα 
αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από 
τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν 
έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά 
από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική 
νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη 
βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) η 
αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο 
ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό. 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία θα αναφέρεται ονομαστικά το 
σύνολο των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, 
κύριες και επικουρικές η επιχείρηση. 

ε. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλα τα ταμεία στα 
οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι μόνο τους 
ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).  

Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και 
επικουρικής θα υποβάλλονται ως εξής: 

-Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν. 
-Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού. 
-Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του 

προσωπικού. 
-Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών (και όποιος 
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άλλος εταίρος ορίζεται από το καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή 
του) και του προσωπικού. 

-Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής  
ενημερότητας μόνο για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο (και όποιος άλλος 
εταίρος ορίζεται από το καταστατικό πως δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του)  
και για το προσωπικό που απασχολούν. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και της περίπτωσης (α) με βάση όσα ορίζονται 
στο παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016. 

στ. Πιστοποιητικό ποιότητας (πχ ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο) από 
διαπιστευμένο οργανισμό τυποποίησης, για τη διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων 
αποβλήτων, 

ζ. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για παράδειγμα ISO 
14001:2004, ή εφάμιλλο αυτού. 

η. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι η εταιρία διαθέτει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας (πίνακας εξοπλισμού, φωτογραφίες κ.λ.π)   

θ. Πιστοποιητικό διακρίβωσης της γεφυροπλάστιγγας των εγκαταστάσεων του 
αναδόχου 

 
Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα 

προκήρυξη πρέπει να προσκομίζονται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4250/2014. 
 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 

δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του αναδόχου που γίνεται ενώπιων δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. 

Για τους αναδόχους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη 
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 

Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης 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. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και 
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, 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. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
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κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και 
στις διατάξεις του παρόντος. 
 
Άρθρο 18ο    
Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προ- 
σφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον 
η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα α- 
πό σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 19ο   
Ενστάσεις  

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: 
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 
η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, 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 εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Οι ενστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 
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4412/2016, εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του Δήμου 
Δέλτα. 

Ο Δήμος Δέλτα υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το 
περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση 
γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με 
τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). 
 
Άρθρο 20ο  
Δημοσίευση 
  Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3861/2010 ενώ η διακήρυξη θα δημοσιευτεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 
4013/2011 και στον Ν. 4412/2016. 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Δέλτα 
 
 

Ευθύμιος Θ. Φωτόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Έντυπο ΤΕΥΔ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 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: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6071 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Νικ.Πλαστήρα 13, 57400 Σίνδος 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης 

- Τηλέφωνο: 2313 300500 (εσωτ. 548) 

- Ηλ. ταχυδρομείο: i.stamatiou@dimosdelta.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.dimosdelta.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, 

χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δ. Δέλτα – CPV:90513000-6 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Η παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ΔΕΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (αρ.διακήρυξης): 

[5/17800/2017] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
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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 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς 

της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

3. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

4. δωροδοκίαx,xi· 

5. απάτηxii· 

6. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

7. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

8. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

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

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

[] Ναι [] Όχι 
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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:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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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: 

[……] 

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 (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 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxxxii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxxxiii 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xxxiv 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 

σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxxv, 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 δωρεάνxxxvi. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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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 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii 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.  

ix 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi 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 
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(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). 

xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii 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).  
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xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xxxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi 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.  
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