
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ελευσίνα      22 /3 /2019 
 ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                           
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ. 659 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ                                            
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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 Κ.Α. 15.6413.00001  πρυπολογισμού # 3.000,00# ευρω 

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τμήματος Κ.Α.Π.Η. » Κ.Α. 
15.6413.0002 προϋπολογισμού  # 40.000,00# ευρώ ».    

 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  

 Προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 

βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την 

ανάθεση δηµόσιας σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1 

περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για: 

  ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 Κ.Α. 15.6413.00001  πρυπολογισμού # 3.000,00# ευρω 

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τμήματος Κ.Α.Π.Η. » Κ.Α. 
15.6413.0002 προϋπολογισμού  # 40.000,00# ευρώ, ».    

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο

 

`                                   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: 
♦  Του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147Α   /8-8-2016)  ¨∆ηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων, 

Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις  οδηγίες  2014/24ΕΕ  και 
2014/25/ΕΕ) 

♦  Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
♦  Του   Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της   Αυτοδιοίκησης  και   της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
♦  Του  Ν.4013/2011 (ΦΕΚ  Α΄/204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

♦  Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων 
αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – 
Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74). 

♦ Του N.4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει. 

 
♦  Του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» 





 
 

♦  Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

♦ Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και  αυτοδιοικητικών οργάνων  στο  διαδίκτυο  ¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨  και 
άλλες διατάξεις». 

♦  Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην των ήδη 
αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Και τις κάτωθι αποφάσεις: 

1.  Της   µε       αριθµ.  27 /2019  απόφασης   του   Διοικητικού 
Συμβουλίου(αναγκαιότητα) την  διάθεση πιστώσεων  ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

 Κ.Α. 15.6413.00001  πρυπολογισμού # 3.000,00# ευρω 

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τμήματος Κ.Α.Π.Η. 

» Κ.Α. 15.6413.0002 προϋπολογισμού  # 40.000,00# ευρώ, ».   που  
καταχωρήθηκε  στο    µητρώο  δεσµεύσεων    µε  α/α . 

 

3.  Της  υπ'  αριθµ 27/2019  απόφασης  του Δ.Σ.   µε  την  οποία εγκρίθηκε   η   
µελέτη   και   καταρτίσθηκαν      και   εγκρίθηκαν   οι   όροι διακήρυξης 
του διαγωνισµ ού για την ως άνω υπηρεσία. 

 
Οι  διαγωνιζόµενοι  µπορούν   να καταθέσουν  προσφορά  για  το σύνολο των  υπό 
παροχή υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Αντικείµενο της  παροχής υπηρεσίας   είναι η Μεταφορά   των  Μελών  των 
Κ.Α.Π.Η. και των Νηπίων των Παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
σε ηµερήσιες εκδροµές,  σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη µελέτη 
της  υπηρεσίας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

 
AΡΘΡΟ 3

ο
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 
40.000,00€ και 3.000,00, οπότε η συνολικά  απαιτούµενη δαπάνη ανέρχεται σε 
43.000,00 €. 

Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας    θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6413.01 του 
προϋπολογισµού του Ν.Π.Δ.Δ. και Κ.Α. 15.6413.0002  οικονοµικού έτους 2019 και τους 
αντίστοιχους  έτους 2020. 

Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση παροχής γενικών υπηρεσιών θα χρηµατοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους. Οι ποσότητες και η αξία των ζητουµένων υπηρεσιών αναγράφονται στον 
προϋπολογισµό της υπηρεσίας. 

Η αξία των διαδροµών θα πληρωθεί µετά το τέλος της κάθε εκδροµής σύµφωνα τις 
νόµιµες διαδικασίες. 
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο

 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο  διαγωνισµός  θα  διεξαχθεί  στο   Γραφείο της Υπηρεσίας  του Ν.Π. 





 
Παγκάλου και Κίμωνος 11 Ελευσίνα (2ος όροφος)  ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την περιληπτική διακήρυξη του  Προέδρου. 

Την καθορισµένη µε την περιληπτική διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα  
( 19 Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ.)  , οι υποψήφιοι δύνανται 
να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία 
θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται 
να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο Ν.Π.Δ.Δ. µέχρι και την 
προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού  στη ∆ιεύθυνση 
Παγκάλου και Κίμωνος 11 Ελευσίνα Τ.Κ. 19200  - Τµήµα Πρωτοκόλλου. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

 
1.  Οι  οικονοµικοί  φορείς  που  επιθυµούν  να  συµµετέχουν  στο  συνοπτικό 

διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης και των 
λοιπών τευχών της µελέτης, σε ηλεκτρονική µορφή , από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Ελευσίνας  και του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. , στο δικτυακό τόπο: http://www.elefsina 
.gr. http://www.pakppa .gr. 
 

2.  Οι  ενδιαφερόµενοι  µπορούν  ακόµα  να  ενηµερώνονται για  τον  παρόντα 
διαγωνισµό από το Τµήµα προμηθειών  του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α  στα τηλέφωνα 
2105565617 τις  εργάσιµες ηµέρες και  ώρες, µετά τη  δηµοσίευση της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η  συµµετοχή  στη  διαδικασία  του  διαγωνισµού  συνιστά  τεκµήριο  ότι  ο 
∆ιαγωνιζόµενος και κάθε µέλος του (σε περίπτωση κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη 
γνώση: 
α) της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν 
β) της ανωτέρω νοµοθεσίας. 

Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν (µε τη σειρά 
ισχύος τους) είναι : 
-        Η διακήρυξη της δηµοπρασίας µε τα συνηµµένα παραρτήµατά της, ήτοι τη 
µελέτη της υπηρεσίας που αποτελείται από (Τεχνική Περιγραφή, Γενική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Τιµολόγιο, Ενδεικτικό προϋπολογισµό) 
-        Το ΤΕΥ∆ 
-       Το Έντυπο προσφοράς του αναδόχου 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να 
είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι  αυτοκινητιστές ή  νοµικά πρόσωπα µε παρεµφερή 
σκοπό, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι της κατά νόµο σχετικής άδειας 
και εγγεγραµµένοι στα οικεία επιµελητήρια, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους στο 
οποίο είναι εγκατεστηµένοι και συγκεκριµένα : 

 
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 Σ∆Σ, 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 (άρθρο 25 Ν.4412/16), 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 ∆ηµοσίων συµβάσεων. 

 
2. Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις 
λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε 
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς 
φορείς της Ένωσης (άρθρο 25 Ν.4412/16). 

 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες µπορούν να είναι και Ενώσεις οικονοµικών φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 3 άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16. 

 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16) 

 
 

ΑΡΘΡΟ  8
ο

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Κάθε  διαγωνιζόµενος αποκλείεται  από  το  ∆ιαγωνισµό,  εφόσον  συντρέχουν  στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα 
τουλάχιστον από τα µέλη του (αν   πρόκειται για σύµπραξη, κοινοπραξία ή ένωση 
φυσικών ή νοµικών προσώπων)  ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων 
και ειδικότερα : 

 
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/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (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), 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/∆ΕΥ   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, 

 
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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 
(Α' 215 ). 

 
Η  υποχρέωση   αποκλεισµού  οικονοµικού  φορέα  εφαρµόζεται   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 ∆ιευθύνοντα  Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

2.  Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά  στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα 
µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του Ελληνικού 
∆ικαίου. Η ως άνω  παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο  οικονοµικός 
φορέας 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 ( άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 
4412/16). 
 

3.  Εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά  στην πληρωµή 
των   φόρων   και   τελών,   σύµφωνα  µε  τις   διατάξεις   τόσο  της   χώρας 
εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου. Η ως άνω   παράγραφος 
παύει να εφαρµόζεται όταν ο    οικονοµικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

 

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. 

 
4.  Εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  και  επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια  κατά  την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης   που   είχε   ως   αποτέλεσµα   την   πρόωρη   καταγγελία       της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες κυρώσεις καθώς επίσης  εάν 
έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή ότι   έχει  αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές. 

 
5. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 

αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα 
που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 
6.  Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό 

σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν 
αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 
2,3 και 4. 

 
7.  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). 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.  Οι   συµµετέχοντες  στο   συνοπτικό      διαγωνισµό   θα   προσκοµίζουν  τις 
προσφορές  τους  σε  σφραγισµένο  φάκελο.  Οι  προσφορές  θα  φέρουν  τις 
ακόλουθες ενδείξεις στο σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά: 

•  Τη λέξη «προσφορά»   
 

Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. : 
Αφορά   στη   ∆ιακήρυξη   Συνοπτικού   ∆ιαγωνισµού   για   την   εργασία: 

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 Κ.Α. 15.6413.00001  πρυπολογισμού # 3.000,00# ευρω 

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τμήματος Κ.Α.Π.Η. » Κ.Α. 
15.6413.0002 προϋπολογισμού  # 40.000,00# ευρώ, ».  

 
• Καταληκτική  ηµεροµηνία  (ηµεροµηνία  λήξης  προθεσµίας  υποβολής 

προσφορών) 
•  Τα πλήρη στοιχεία του Οικονοµικού φορέα (ήτοι: επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ, 

πόλη, αριθµός τηλεφώνου, fax, ηλεκτρονική διεύθυνση (email). 
 

Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 





 
 

2. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα 
κάτωθι: 

 
α.  Ένα  κλειστό  υποφάκελο   µε  την  ένδειξη  ¨∆ικαιολογητικά  συµµετοχής- 

Τεχνική      προσφορά¨  όπου θα εµπεριέχονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας 

 
β. Ένα κλειστό υποφάκελο µε την ένδειξη ¨Οικονοµική  προσφορά¨  η οποία θα 

καταρτίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας. 
 

Οι  διαγωνιζόµενοι   θα  πρέπει  να  καταθέσουν   προσφορά   για  το  σύνολο  των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 

 
Οι   συµµετέχοντες   µπορούν   να   παρευρίσκονται   στην   αποσφράγιση   και   την 
αξιολόγηση   των   προσφορών  η   οποία   θα   γίνει   από   την   αρµόδια  Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού. 

 
•  Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα (παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016). 

•   Για   τυχόν   προσφορές   που   υποβάλλονται   εκπρόθεσµα,   η   Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή 
ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη 
κανονικές. 

• Οι   προσφορές  υπογράφονται  και   µονογράφονται  ανά   φύλλο   από   τον 
οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο 
εκπρόσωπο αυτών. 

• Η   ένωση   οικονοµικών  φορέων   υποβάλλει   κοινή   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. 

 
Οι διαγωνιζόµενοι, εφ' όσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται 

αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, εφ' όσον είναι 
προσωπικές  εταιρείες,  Ε.Π.Ε.,  ΜΟΝ/ΠΗ  Ε.Π.Ε.  ή  Α.Ε  εκπροσωπούνται  από  το 
νόµιµο εκπρόσωπό τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει 
θεωρηθεί από αρµόδια δηµόσια αρχή. 

 
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις, 

ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης. Επιπλέον το 
καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Οι Α.Ε .οφείλουν να καταθέσουν: Το πρακτικό  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 
συγκρότηση του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για την συµµετοχή στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το ΦΕΚ 
που αυτό έχει δηµοσιευθεί . β) Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης Α.Ε. µε όλα τα 
συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. 

 
α)  Η  προσφορά  πρέπει  να  είναι  καθαρογραµµένη στην  Ελληνική  γλώσσα  και 
υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό της. 





 
β) Οι σελίδες της οικονοµικής προσφοράς να είναι αριθµηµένες και µονογραµµένες. 

 
Η προσφορά να είναι πλήρης και σαφής. Να µην  περιέχει ασάφειες ή αοριστίες που 
δηµιουργούν αδυναµίες διατύπωσης και θα είναι ενιαία για τις ηµερήσιες εκδροµές. 
∆εν πρέπει να υπάρχουν ξάσµατα , αποσβέσεις, διαγραφές, προσθήκες κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προµηθευτή για χρονικό εκατόν είκοσι 
(120),  ηµερών το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
Προσφορά που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  µικρότερο από  αυτόν  που  προβλέπεται  στα 
έγγραφα της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16) 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται κατ' ανώτατο όριο για   χρονικό 
διάστηµα των εκατόν είκοσι ηµερών εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την 
λήξη της, 
Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  οριζόµενα    στις  διατάξεις  του  άρθρου    97  του  Ν. 
4412/2016. 
                                 
ΑΡΘΡΟ 11
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
1. Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές 
και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
2. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µια 
εταιρίες ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετέχει προσωπικά  και να εκπροσωπεί 
ταυτόχρονα άλλη ή άλλες    εταιρείες   που επιθυµούν να συµµετάσχουν στον 
διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει 
εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στον φάκελο «δικαιολογητικά συµµετοχής» περιλαµβάνονται   τα   δικαιολογητικά, 
που  υποβάλει    ο  διαγωνιζόµενος    υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού και 
συγκεκριµένα: 

1. Αδεια άσκησης επαγγέλματος  
2.   Τις άδειες κυκλοφορίας  των αυτοκινήτων και τις κάρτες ελέγχου ΚΤΕΟ 

σε ισχύ (σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). 
3.   Υπεύθυνη             ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που να αναφέρει 

ότι οι συµµετέχοντες έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και της µελέτης 
της υπηρεσίας και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

4.   Υπεύθυνη   ∆ήλωση   του  άρθρου   8  του  Ν.1599/86     στην  οποία  να 
αναγράφεται ότι: Όλα τα αυτοκίνητα που πρόκειται  να διατεθούν για την 
εν λόγω εργασία είναι: Σε πολύ καλή κατάσταση,   διαθέτουν άδεια 
κυκλοφορίας   τουλάχιστον από το 2013 και εντεύθεν, 50 θέσεων, 
εφοδιασµένα  µε  τα  ανάλογα  πυροσβεστικά  µέσα,  ζώνες  ασφαλείας, 
σύστηµα κλιµατισµού και φαρµακείο, διαθέτουν σύστηµα V.H.F και ότι επί 
του ανεµοθώρακα  υπάρχει το ειδικό σήµα «Απαγορεύεται η χρήση εντός 
αυτοκινήτου  εύφλεκτων  συσκευών  (γκαζάκια)»     και  σήµα  του  ΕΟΤ. 
Επίσης, ότι    είναι ασφαλισµένα προς τρίτους και επιβαίνοντες, σε 
ασφαλιστική εταιρεία. 

5.     Υπεύθυνη   ∆ήλωση   του  άρθρου   8  του  Ν.1599/86  στην  οποία  να 





αναγράφεται ότι: α)Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της 
προκηρυσσόµενης εργασίας β) και ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαµβάνει 
την υποχρέωση υποβολής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, σε 
περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύµβαση 

6. Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) 
Κατά  την  υποβολή  προσφορών οι  οικονοµικοί φορείς  υποβάλλουν  το 
Τυποποιηµένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  ∆ήλωσης  (ΤΕΥ∆)  της  παρ.  4  του 
άρθρου 79 Ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής  ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως 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 8 της παρούσας και 
β) ότι πληρούν όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής δηλαδή ότι έχουν την 
οικονοµική   επάρκεια   και   τα   απαιτούµενα   τεχνικά   και   επαγγελµατικά 
προσόντα για την εκτέλεση της σύµβασης 

 
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. 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ  : 

 

1) Το ΤΕΥ∆  που αφορά  στις  απαιτήσεις της   παρούσας  διακήρυξης βρίσκεται 

συνηµµένο στο τέλος  αυτής    αποτελεί  αναπόσπαστο  τµήµα  της  και  πρέπει  να 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τους  έχοντες προς τούτο υποχρεώση νοµίµως και 

προσηκόντως υπογεγραµµένο. 

2)  Oι οικονοµικοί   φορείς   πρέπει να συµπληρώσουν    MONON την Ενότητα  α 

του  Μέρους  ΙV χωρίς  να υποχρεούνται  να συµπληρώσουν    οποιαδήποτε  άλλη 

ενότητα του Μέρους ΙV του ΤΕΥ∆ 

   
     3) Το ΤΕΥΔ  συμπληρώνεται και  απογράφεται  σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα  

στην Κατευθυντήρια Οδηγία  15  της  ΕΑΑ∆ΗΣΥ  (ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ- ΜΕΡΟΣ Β), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. 
 

Επί νοµικών προσώπων επισηµαίνονται  τα εξής: 
Το ΤΕΥ∆ θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό τους και θα αφορά το νοµικό 
πρόσωπο. Ειδικά όµως για την περίπτωση (του ποινικού µητρώου)   το ΤΕΥ∆ θα 
υποβάλλεται επί ανωνύµων εταιρειών από όλα τα µέλη του ∆.Σ.  και τον διευθύνοντα 
σύµβουλο και επί εταιριών περιορισµένης ευθύνης και επί προσωπικών εταιριών από τον ή 
τους διαχειριστές τους και θα αφορά τον ίδιο τον δηλούντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 

 

7. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 
νοµικού προσώπου σύµφωνα µε τις διατάξεις ως περ. (γγ ) του εδ. (β) του άρθρου 93 
του Ν.4412/2016 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα : 
1.  Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) 

σειρά Φ.Ε.Κ σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ 
στο  οποίο  υπάρχει  δηµοσιευµένη ολόκληρη  η  ανακοίνωση  µε  το 
∆ιοικητικό  Συµβούλιο  και  την  εκπροσώπηση  της  συγκεκριµένης 
εταιρείας 





 
2.  Για Ε.Π.Ε: α) ισχύον   καταστατικό και   β) σειρά Φ.Ε.Κ σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο 
διαχειριστής της Ε.Π.Ε 

3.  Εάν  ο  προσφέρων είναι  προσωπική εταιρεία  (Ο.Ε, Ε.Ε)  πρέπει  να 
προσκοµίσει επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος 
καταστατικού από το οποίο να προκύπτουν οι διαχειριστές. 

 
Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 
γένει νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα 
να  δεσµεύουν µε  την  υπογραφή  τους  το  νοµικό  πρόσωπο  και  τα  έγγραφα  της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το Καταστατικό αναλόγως 
µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Τα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί µη 
τροποποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή 
στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ που έχει 
κατατεθεί. 

 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονοµικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986, που θα τα απαριθµεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

 
Επί   ενώσεων   φυσικών   ή/και   νοµικών   προσώπων   όλα   τα       ανωτέρω 
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για κάθε ένα µέλος τους ξεχωριστά 

 
Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει 
στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή 
προκειµένου να  υποβάλει  προσφορά, όµως στην  περίπτωση  που  της  ανατεθεί  η 
σύμβαση πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει επί πεινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται 
χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της 
σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της 
Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης 
της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και 
να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 
συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται από το Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος 
και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το Ν.Π.Δ.Δ.  αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη 
δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να 
ορίσουν αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε  κατά  
τη  διάρκεια  του  διαγωνισµού. O  αντικαταστάτης  πρέπει  να εγκριθεί µε απόφαση 
του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. . 

 
΄Οσον αφορά τις Υπεύθυνες δηλώσεις: 
Όταν  ο  υποψήφιος  πάροχος  είναι  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε.  και  ο  υπογράφων  τις  υπεύθυνες 
δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε 
κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από 
µέλος του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού 
δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 





και 697 του Α.Κ. 

επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε 
αυτή  της  υπογραφής  τους,  η  οποία  όµως πρέπει  να  είναι  εντός  των  τελευταίων 
τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα,  όπως  καθορίζεται  στα 
έγγραφα της σύµβασης (ενδεικτικό προυπολογισµό). Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία,  µη  συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.,  για  παράδοση  της  παρεχόµενης 
υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Ειδικότερα,  οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν την οικονοµική τους 
προσφορά, σύµφωνα µε το έντυπο προσφοράς το οποίο βρίσκεται συνηµµένο στην 
παρούσα, ως Παράρτηµα Α΄. 

 
1.   Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ 
2.   Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
3.   ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
4.   ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών 
5.   Ο ανάδοχος µε την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται ότι δεν έχει 

δικαίωµα να ζητήσει την αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής, ανά δροµολόγιο 
6.   Ο   ανάδοχος   συνοµολογεί  µε   την   µελλοντική  σύµβαση  ότι   αυτή   θα 

καταρτισθεί σύµφωνα µε τον προυπολογισµού του οποίου την ακρίβεια ρητά 
εγγυάται,  και  εποµένως  παραιτείται  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  από  κάθε 
δικαίωµά του, το οποίο απορρέει τόσο από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις της 

                          νομοθεσίας Δήμων και Κοινωτήτων όσο και από τα άρθρα 200,281,388,696  
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Την   ηµέρα   και   ώρα   του   διαγωνισµού   η      Επιτροπή   ∆ιαγωνισµού 
αποσφραγίζει πρώτα τα δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά και τέλος τις 
οικονοµικές προσφορές σε µία ή περισσότερες δηµόσιες συνεδριάσεις κατά τη κρίση 
της σύµφωνα µε τα άρθρα 100 και 117 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, την ηµεροµηνία και ώρα που έχει 
οριστεί, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων 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, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής –τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών 
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής. Εάν η διαδικασία 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών δεν πραγµατοποιηθεί στην ίδια 
συνεδρίαση τότε  οι  φάκελοι  των  οικονοµικών προσφορών δεν  αποσφραγίζονται, 
αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από τη Επιτροπή, τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και 
φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση. 





0 
 

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, µετά την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα 
έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 
τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω 
στάδια    οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 

 
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και 

συντάσσει σχετικό πρακτικό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 
221 του Ν.4412/2016. 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)   η 
οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής που θέτει 
η Επιτροπή επί των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, µπορεί να γίνεται 
χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και 
η ώρα αποσφράγισης. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Επιτροπή µπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της 
προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που 
έχουν  υποβάλει.  Η  διευκρίνιση  ή  η  συµπλήρωση  αφορά  µόνο  σε  ασάφειες, 
επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συµπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη 
µονογραφών,  διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας  και  σήµανσης 
του  φακέλου  και  των  υποφακέλων  των προσφορών, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, 
ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και κατά τα λοιπά , ότι αναφέρεται στο 
άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Οι συµµετέχοντες  θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του 
προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, για το σύνολο της παροχής της  υπηρεσίας. 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή (Οικονοµική Επιτροπή) 
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(¨προσωρινό ανάδοχο¨), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα κάτωθι: 
Οι Έλληνες διαγωνιζόµενοι: 
Α.  Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  έκδοσης  εντός  του  τελευταίου  τριµήνου (03 
µηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
73 παρ. 1 του Ν.4412/2016. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε & Ι.Κ.Ε. 





- ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. και όλα τα µέλη του ∆Σ 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

 

 
Β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,κλπ) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό 
(κύριας και επικουρικής). 

 
Γ. Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται από  αρµόδια  κατά  περίπτωση αρχή,  από  το 
οποίο να προκύπτει  ότι είναι ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές 
υποχρεώσεις  τους τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών  όσο και 
κατά την ηµεροµηνία των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα πιστοποιητικά των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης θα αφορούν τόσο τους ίδιους τους εργοδότες όσο 
και όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό και για την κύρια και για την 
επικουρική ασφάλιση. 
Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ετερόρρυθμες  εταιρείες ( Ε.Ε.) θα προσκομίσους πιστοποιητικά όλων τωνοργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το 

απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
 

Οι εταιρείες περιορισµένες ευθύνης (Ε.Π.Ε) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων 
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής  ασφάλισης  για  όλο  το  απασχολούµενο σε  αυτές  προσωπικό. ∆εν  θα 
προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
τους. 

 
∆. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελµά του, εκδόσεως εντός του τελευταίου 
εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι αφενός ήταν εγγεγραµµένος κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει 
εγγεγραµµένος µέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 
Ε. Ασφαλιστήρια συµβόλαια σε ισχύ, για όλα τα προσφερόµενα οχήµατα. 

 
2. Οι αλλοδαποί: 
Α. Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  του νόµιµου εκπρόσωπου, έκδοσης εντός του 
τελευταίου τριµήνου (03 µηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  εµπίπτει  σε  καµία  από  τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
- διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
- ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. και όλα τα µέλη του ∆Σ 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
Β.  Πιστοποιητικό  της  κατά   περίπτωση  αρµόδιας   δικαστικής  ή  διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης εντός του τελευταίου  τριµήνου (3 
µηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  παραπάνω  περιπτώσεις    των    αντιστοίχων 
εδαφίων που αφορά στους Έλληνες διαγωνιζόµενους. 
Γ.  Πιστοποιητικό  της  αρµόδιας   Αρχής  της  χώρας   εγκατάστασής  τους  περί 





 
εγγραφής τους στα µητρώα του Οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους, από το  οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους  κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
∆. Ασφαλιστήρια συµβόλαια σε ισχύ, για όλα τα προσφερόµενα οχήµατα. 

 
3. Οι Ενώσεις προµηθευτών 

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

Εάν οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
µαζί µε την προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση. 

 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  µπορούν  να  αντικατασταθούν  από 
ένορκες   δηλώσεις   των   εµπλεκοµένων   που   γίνονται   ενώπιον   δικαστικής   ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

 
Τα παραπάνω  δικαιολογητικά προσκοµίζονται  σε σφραγισµένο φάκελο, ο 

οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν,   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 βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία 
ανάθεσης µαταιώνεται. 

Ο έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού  από  την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στην 
Οικονοµική  Επιτροπή  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της 
σύµβασης, είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου  εάν  ο 
προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
παραπάνω δικαιολογητικά, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας εάν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της 
Το Ν.Π.Δ.Δ.  διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τις συµβάσεις έως της 
εξαντλήσεως  του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισµού και των προβλεπόµενων 
διαδροµών ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών   και µέχρι την ανάδειξη νέου 
µειοδότη. Επίσης το Ν.Π.Δ.Δ.  διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλες τις 
προϋπολογισθείσες διαδροµές. 
Τροποποίηση  σύµβασης κατά τη διάρκειά  της 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου 





. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Η διάθεση των πούλµαν θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου της υπηρεσίας στα 

σηµεία που καθορίζεται η συγγραφή υποχρεώσεων µε δικούς του οδηγούς. 
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να αρνηθεί την διάθεση των πούλµαν επικαλούµενος λόγους 
ανωτέρας βίας. 

Κατά την διάρκεια της σύµβασης, η Υπηρεσία  θα µπορεί ανά  πάσα  στιγµή 
να  προβαίνει  σε  ελέγχους  ή  δοκιµασίες των  αυτοκινήτων  για 

Διαπίστωση της καταλληλότητας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόµενα της συγγραφής 
υποχρεώσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, το  Ν .Π.Δ . Δ .   διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο του έργου έκπτωτο και να αναζητήσει πάσα θετική ή αποθετική ζηµιά. 

Στην  περίπτωση  αυτή  η  υπηρεσία  ανατίθεται  στον  επόµενο  κατά  σειρά 
µειοδότη. 
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ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 

Σαν απαράβατοι όροι χαρακτηρίζονται οι όροι που οπωσδήποτε πρέπει να 
πληρούνται και που την απουσία ή τροποποίηση έστω και ενός καθιστά την προσφορά 
απαράδεκτη. 
Τέτοιοι όροι είναι οι ακόλουθοι: 
Α) Η µη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα. 
Β) Η αναφορά σε αναθεώρηση προσφερθείσας τιµής κατά την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. 
Γ) Η µη υποβολή προσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας ή τη µη τήρηση 
της συµφωνηθείσας τιµής. 
∆) Η µη αποδοχή των ειδικών όρων ή όρου της διακήρυξης και της συγγραφής 
υποχρεώσεων. 
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του ή 
της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο ∆ήµο εγγράφως ως εξής: 
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. 
(άρθρο                             127                               παρ.1                               Ν.4412/16) 

 
Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο  άρθρο 221, 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 ∆ηµοσίου 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. (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/16) 
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Μετά  την  κατάθεση  και  της  προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η επιτροπή 
όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον ανάδοχο την 
παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. 

Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον 
ανάδοχο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. 
 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δώσουν πληροφορίες, που δεν καλύπτονται από 
τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και 
που κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, 

µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτόςαπότονπροσωρινόανάδοχο 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, 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, το 
Δ.Σ.  προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής                                                                                                        
πρόσκλησης. 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο  ανάδοχος  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις  «καλής 
εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Μετά   την   επέλευση   των   έννοµων   αποτελεσµάτων   της    απόφασης 
κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει, εντός το 
πολύ   είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης για την υπογραφή της σύµβασης. Με την ανακοίνωση και  την  
πρόσκληση  για  την  υπογραφή  της  σύµβασης, η  σύµβαση θεωρείται  ως 
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο 
χαρακτήρα. 
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, και   η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο 





µειοδότη. Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη 
σύµβαση, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται. 





 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου  κειµένου  στο  οποίο  τούτο

στηρίζεται,  όπως  προσφορά, διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης, 
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα 
τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
γ. Την οικονοµική προσφορά. 
δ. Το χρόνο εκτέλεσης 
ε. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
στ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ζ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρµογή. 
η. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που  µε την  προσφορά του  αποδέχθηκε ο  ανάδοχος ή  µε βάση  την 
έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν 
µπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  µε  τα  παραπάνω  στοιχεία.  Η  σύµβαση 
υπογράφεται από το Πρόεδρο . 
Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 24
ο

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε δώδεκα  (12) µήνες 
από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο  συµβατικός χρόνος µπορεί να  παρατείνεται µε απόφαση της  αναθέτουσας 
αρχής  ύστερα από  εισήγηση της  υπηρεσίας και  ύστερα από  σχετικό  αίτηµα του 
αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειας  της  σύµβασης, σε 
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 217 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 25

ο
 

ΤΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σηµεία εκκίνησης και άφιξης είναι οι έδρες των Παιδικών σταθμών και -Κ.Α.Π.Η. 
- και ενδεχοµένως σε κάποιες ενδιάµεσες στάσεις. 

Το πρόγραµµα που πραγµατοποιείται είναι µία (1) ηµερήσια εκδροµή το µήνα. Στάση 
θα γίνεται κάθε 100ο  χιλιόµετρο. 
Ο ανάδοχος   θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε φθορά ή σωµατική βλάβη 
τρίτων που θα οφείλεται σε κακό χειρισµό, οδήγησης ή από τεχνική βλάβη των 
πούλµαν. 
Σε περίπτωση βλάβης των πούλµαν και αν δεν µπορούν αυτά να λειτουργήσουν , ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει εντός µίας (1) ώρας µε άλλα 
κατάλληλα  των ίδιων προδιαγραφών. Αν δεν  προβεί στην παραπάνω  ενέργεια 
το Ν.Π.Δ.Δ.  διατηρεί το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο µε όλες τις σχετικές 
συνέπειες (αρ. 191 του Ν. 4412/16). 
 

ΑΡΘΡΟ 26
ο

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η συµβατική αξία της παροχής υπηρεσίας θα πληρωθεί  µετά το  τέλος της κάθε 
εκδροµής, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα 





νόµιµα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 4412/201





                          ΑΡΘΡΟ 27ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Η   παρούσα  ∆ιακήρυξη   θα   καταχωρηθεί  στο  Κ.Η.Μ.∆Η.Σ  
δώδεκα  (12)ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη διενέργεια του συνοπτικού  
διαγωνισµού σύµφωνα µε την περίπτωση γ της παρ.1 του άρθρου 121 
του Ν.4412/2016 και στην ημερήσια εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 28
ο 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση της σύµβασης και την παραλαβή 
του αντικειµένου της 

σύµβασης έχουν εφαρµογή τα άρθρα 216 -220 του Ν.4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 29

ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µετά το τέλος της κάθε εκδροµής µετά 
από τη 

σύναψη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η 
πληρωµή. 
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πληρωµής σύµφωνα µε το άρθρο 

200 του Ν.4412/2016 
είναι τα κάτωθι: 

1.   Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που 
αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού 
αντικειµένου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 
219 του Ν.4412/2016 

2.   Τιµολόγιο του αναδόχου 
3.   Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη ¨Εξοφλήθηκε¨ 
4.   Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 

 
Πέραν των  ανωτέρω δικαιολογητικών οι  αρµόδιες υπηρεσίες 

που  διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να 
ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 
στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

 
Όλες οι ∆απάνες φόροι ,τέλη ,κηρύκεια χαρτόσηµα, και κρατήσεις : 
1) Φόρος 
0,06% υπέρ 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
2) Φόρος εισοδήµατος 8% βαρύνουν τον ανάδοχο, ο Φ.Π.Α θα βαρύνει το 
Ν.Π.Δ.Δ. . 

 

 





12) Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας έχει  αναρτηθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. στο δικτυακό του τόπο , στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος  και θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο  τοπικό τύπο εφημερίδα 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ    την 27./053/2019 

13) Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών1 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

i
  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: Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 53243 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Ελευσίνα / Κίμωνος 11 & Παγκάλου / ΕΛΕΥΣΙΝΑ /  19200 ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρινακη Αικατερίνη 
- Τηλέφωνο: [ 2105565617 ] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ prom@pakppa.gr ] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ www.elefsina.gr , www.pakppa.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 60170000-0  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003175845 2018-05-30 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε  : [ΕΡΓΑΣΊΑ   ] ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 Κ.Α. 15.6413.00001  πρυπολογισμού # 3.000,00# ευρω 

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τμήματος Κ.Α.Π.Η. » 

Κ.Α. 15.6413.0002 προϋπολογισμού  # 40.000,00# ευρώ, ».   - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη 

ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚ. 

ΟΙΚ.  

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





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 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 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 





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:  

 
 
 
 
 
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 …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 

 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii  

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. 
 





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

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

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

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

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

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

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

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

ix· 

2. δωροδοκία
x,xi· 

3. απάτη
xii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv. 

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) [   ] 
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: [……] 

 





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 ασφάλισης
xxii

, 

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 

[……][……][……] 

 





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 

δικαίου
xxv

; 

[] 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 παράπτωμα
xxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

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





Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

[] Ναι [] Όχι 





παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 
 





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής
xxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 

τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

[……..........] 
 
 
 





σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 





Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες
xli, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 

τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχων
xlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
 





α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 

έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
xliii το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 





[……][……][……] 

 

 





Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 





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 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
xlvi 

 





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 

αναφέρονται
xlvii

, 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 

δωρεάν
xlviii

. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    





 
 

                                                           
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv 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 

(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).  

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 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii 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. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  





                                                                                                                                                                      
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

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

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

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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.  




