
                    
                                              

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                                  
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                  
Ταχ.  Δ/νση : Γενναδίου 8
 Τ.Κ.:  106 78
Τηλέφωνο : 2132147511
Fax : 210 3820 807

E-mail : loukaki@kedke.gr 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
προϋπολογισμού 60.000,00 €  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (αρθ.117 ν.4412/2016 – Α΄147) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
ΠΛΕΟΝ συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
60.000,00 € 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
16/1/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
16/1/2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :
www.kedke.gr 

mailto:loukaki@kedke.gr


ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικά
Άρθρο 1

Στοιχεία Διαγωνισμού – Αναθέτουσα Αρχή – Ορισμοί – Δημοσίευση
1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(ΚΕΔΕ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ  ΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια  (CPV 22413000-8, 30199750-2)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00 € 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (1) εβδομάδα από την υπογραφή της σύμβασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

31/12/2018

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ε
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8,  106 78,  Αθήνα,
www.kedke.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

15/1/2019

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16/1/2019, 12 μμ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ε
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα, 6ος

όροφος, γραφείο πρωτοκόλλου 
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ε
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8,  106 78,  Αθήνα,
6ος  όροφος,  Τετάρτη  16 Ιανουαρίου  2019
και ώρα 12 μμ

1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δέσποινα Λουκάκη
Διεύθυνση: Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65,

1ος  όροφος
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 214 75 11
Τηλέφωνο τηλεομοιοτυπίας: 210 3820807
Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου:

loukaki@kedke.gr

1.3. Ορισμοί:
ΚΕΔΕ/ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
Ενδιαφερόμενος:  οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει
μέρος στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία,
Διαγωνιζόμενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής,
Επιτροπή: η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 221
του Ν.4412/2016.
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Προσωρινός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος η προσφορά του οποίου έχει
κριθεί  ως  η  πλέον  κατάλληλη  και  εκκρεμεί  ο  έλεγχος  των
δικαιολογητικών του Άρθρου 17.2. της παρούσας Προκήρυξης.
Οριστικός  Ανάδοχος:  ο  διαγωνιζόμενος  στον  οποίο  κατακυρώνεται
οριστικά το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
Σύμβαση:  το  Συμβατικό  Κείμενο  που  θα  υπογραφεί  μεταξύ  της
Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  οριστικού  Αναδόχου,  μετά  την  οριστική
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού σε αυτόν.
Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού Αναδόχου.

1.4. Δημοσιότητα:
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθ. 38 ν.4412/16), στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  στην  ιστοσελίδα  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε) www.  kedke  .  gr την 31η Δεκεμβρίου 2018.
 

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Η ΚΕΔΕ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, λειτουργούσα σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄182) «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων
και  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδας»,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα,  οδός
Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65, 106 78  Αθήνα, καλεί τoυς ενδιαφερόμενους
να υποβάλλουν  προσφορά για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό για
την προμήθεια  τριών χιλιάδων κουπονιών αγοράς προϊόντων, διάρκειας
ενός έτους από την υπογραφή της Σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης του
Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, που θα αποτιμηθεί
σε  αριθμό  κουπονιών  που  θα  αντιστοιχούν  στον  προϋπολογισμό  του
παρόντος.  Οποιαδήποτε  άλλη  παροχή  συμπεριληφθεί  στην  οικονομική
προσφορά τους, η οποία αποτιμάται σε χρήμα, θα αξιολογηθεί από την
αρμόδια Επιτροπή για την επιλογή του προμηθευτή. 

Άρθρο 3
Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη

3.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία:
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω
διατάξεις,  όπως  ισχύουν  κατά  τον  χρόνο  δημοσίευσης  της  παρούσας
προκήρυξης: 
3.1.1.Του N.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής 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. 
3.1.2. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα το άρθρο 117 αυτού.
3.1.3.  Οι  διατάξεις  του  Ν.  2690/99  (ΦΕΚ  45  Α)  «Κύρωση  Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας» όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει 
3.1.4.Οι  διατάξεις  του  Ν.  2859/2000  (Φ.Ε.Κ.  248  Α)  «Κύρωση  Κώδικα
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.1.5.  Οι  διατάξεις  του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204/  Α’/  15.09.2011)
«Σύσταση  Ενιαίας  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου  του  Ν.3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)-Προπτωχευτική
Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
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3.1.6.  Οι διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄145) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 2/100018/0026/30-12-2016).
3.1.7. Η υπ’αριθμ. 577/15-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε για
την υλοποίηση της  προμήθειας  καθώς και  η  υπ’αριθ.  979/22.11.2018
απόφαση του Δ.Σ.

3.2. Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη:
Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης,
καθίστανται συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:

3.2.1.Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
3.2.2.Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 4
Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών

Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων
4.1. Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού:

4.1.1.Η  παρούσα  Προκήρυξη  και  τα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ,  που  τη
συνοδεύουν,  αναρτώνται  στα  συστήματα  ΚΗΜΔΗΣ  &  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και
διατίθενται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, όπως ορίζεται στο Άρθρο
1.1.της  παρούσας  Προκήρυξης,  στην έδρα της Αναθέτουσας  Αρχής
ήτοι  της  Κεντρικής  Ένωσης  Δήμων  Ελλάδος,   κατά  τις  εργάσιμες
ημέρες και ώρες: από 09:00 π.μ. έως και 15:00 άνευ αντιτίμου.
4.1.2.Το  πλήρες  κείμενο  της  Προκήρυξης  και  τυχόν  διευκρινήσεις,
διατίθεται  και  μέσω  του  Διαδικτύου  στη  διεύθυνση
http://www.kedke.gr σε ηλεκτρονική ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ μορφή. 
4.1.3.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία
επωνυμίας και επικοινωνίας των ενδιαφερομένων που παρέλαβαν τα
τεύχη από το προαναφερθέν Γραφείο.Στον κατάλογο αυτό σημειώνεται
και η σχετική ημερομηνία παραλαβής.
4.1.4.Οι  παραλήπτες  της  Προκήρυξης  υποχρεούνται  να  ελέγξουν
άμεσα το αντίτυπο της Προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη
πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό
αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να
το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο
πλήρες αντίγραφο. 

4.2. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών/ Διευκρινίσεων:
4.2.1.Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ζητούν  εγγράφως
συμπληρωματικές  πληροφορίες/  διευκρινίσεις  μέχρι  τις  11/1/2018
και ώρα 15:00 μμ.Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται
από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  εγγράφως,  το  αργότερο  μέχρι  και  τις
15/1/2018.
4.2.2. Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται
εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλους τους
ενδιαφερομένους  που  γνωστοποιούν  ότι  παρέλαβαν  τεύχη  του
διαγωνισμού και πάντως αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.  kedke  .  gr
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε)
4.2.3.Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την
παροχή,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  παρόν  άρθρο,  των  τυχόν
συμπληρωματικών  πληροφοριών/διευκρινίσεων  συνάγεται  κατά
αμάχητο  τεκμήριο,  ότι  ο  ενδιαφερόμενος  έχει  λάβει  γνώση  των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.

Άρθρο 5
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Γλώσσα Διαδικασίας
5.1.Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.Κάθε
έγγραφο  ή  απόφαση  που  θα  εκδίδεται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  θα
συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα και μόνον.
5.2.Κάθε  συνεννόηση  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  των
ενδιαφερομένων,  των διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού
αναδόχου, καθώς και κάθε προσφυγή ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων
που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα υποβάλλονται στην Ελληνική
Γλώσσα.

Άρθρο 6
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό

6.1.  Η  συμμετοχή  στη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  συνιστά  αμάχητο
τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης  σύμπραξης,  κοινοπραξίας  ή  ένωσης-  έχει  λάβει  πλήρη
γνώση:
α)  της παρούσας Προκήρυξης  και  των αναπόσπαστων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
που τη συνοδεύουν,
β)  της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο Άρθρο 3.1
της παρούσας Προκήρυξης.
6.2.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 7
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό

7.1.Στον παρόντα διαγωνισμό συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
νομίμως έχουν την ικανότητα προμήθειας του συγκεκριμένου προϊόντος.
7.2.Τυχόν κοινή προσφορά κοινοπραξίας πρέπει να υπογράφεται είτε από
όλα  τα  μέλη  της  είτε  από  εκπρόσωπο  εξουσιοδοτημένο  με
συμβολαιογραφική πράξη.
7.3. Στην περίπτωση κοινοπραξιών δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική
μορφή  προκειμένου  να  υποβάλλουν  προσφορά  (άρθ.  19,  παρ.  2,  Ν.
4412/2016). Τα μέλη αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων
ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία,
εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο  ή  ανωτέρας  βίας,  μέλος
των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να έχουν την ευθύνη  ολόκληρης της κοινής
προσφοράς,  με  την ίδια  τιμή.  Εάν η  παραπάνω ανικανότητα προκύψει,
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και
τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων –
Ενώσεων  και  στις  δύο  παραπάνω περιπτώσεις  μπορούν  να  προτείνουν
Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει  να πληροί τους όρους των τευχών. Η
αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών,
από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  και  εγκρίνεται  με  απόφαση  της
Αναθέτουσας Αρχής.
7.4.  Τα  προαναφερθέντα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  είναι
εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου.



7.5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ
διαγωνιζόμενο  σχήμα,  είτε  αυτοτελώς,  είτε  ως  μέλος  Σύμπραξης,
Κοινοπραξίας  ή  Ένωσης.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  αποκλείονται  από το
διαγωνισμό,  τόσο  το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  όσο  και  όλα  τα
διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει  το ίδιο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
7.6.  Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν
την προσφορά ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος: 

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της Εργ.Επ., 

 σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω
διαχειριστής της,  

 σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ., 
 σε περίπτωση σύμπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτημένος

κοινός εκπρόσωπος
 Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας  επιχειρήσεων  είτε  α)  ο  κοινός

εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων,
διορισμένος  με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  των
κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες
μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα
παραπάνω. 

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικών προσώπων άλλης νομικής μορφής
(π.χ.  αφανούς  εταιρίας,  Δημοτικής  επιχείρησης  κ.λ.π.)  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν στέλεχος του νομικού
προσώπου.

Άρθρο 8
Προσωπική κατάσταση διαγωνιζομένων

8.1.  Κάθε  διαγωνιζόμενος  αποκλείεται  από  το  Διαγωνισμό,  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)  μία
τουλάχιστον από τις ιδιότητες που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73
του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:
α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται  στο
άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β)  δωροδοκία, όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της
καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000
(Α' 48),
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με
τρομοκρατικές  δραστηριότητες, όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164



της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο
1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 
στ)  παιδική  εργασία και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως
ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την
πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την
προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α' 215).
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  Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.1.2.Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του
δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε  εθνικές
διατάξεις νόμου. 
8.1.3.Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920,
όπως  εκάστοτε  ισχύει  ή,  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα,  σε  άλλες,
ανάλογες,  καταστάσεις  και,  επίσης,  εάν  τελεί  υπό διαδικασία  έκδοσης
απόφασης εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή,  για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα, υπό άλλες, ανάλογες, καταστάσεις.
8.1.4. 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 
8.1.5.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.
8.1.6.  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 Δικαίου.
8.1.7.  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.
8.1.8  Εάν  δεν   είναι  εγγεγραμμένοι  στο  συγκεκριμένο  οικείο
Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρεται η
ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο
οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να προσκομίσουν συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)

Άρθρο 9
Προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των
60.000,00 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 10
Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής

10.1. Αμοιβή Αναδόχου:
10.1.1.Η οικονομική προσφορά του Οριστικού Αναδόχου αποτελεί τη
Συμβατική του Αμοιβή.
10.1.2.Η Αμοιβή του Οριστικού Αναδόχου ΔΕΝ αναθεωρείται καθ’ όλη
τη διάρκεια της Σύμβασης.
10.1.3.Ο Οριστικός  Ανάδοχος  δεσμεύεται  για  το  αμετάβλητο  της
Οικονομικής Προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς
που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.Επίσης, δεσμεύεται και για την
ακρίβεια των υπολογισμών, με βάση τους οποίους θα διαμορφώσει την
Οικονομική Προσφορά του.
10.1.4.Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται
από την Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται σε Ευρώ, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

10.2. Τρόπος Πληρωμής:
Η πληρωμή του Αναδόχου διενεργείται με την παράδοση του συνόλου των
κουπονιών  στην  Επιτροπή  Παραλαβής,  εντός  του  προβλεπομένου  στην
παρούσα  χρόνου  παράδοσης.  Για  την  καταβολή  της  αμοιβής
εφαρμόζονται  οι  σχετικές  διατάξεις  περί  προσκόμισης  αναγκαίων
δικαιολογητικών και νομίμων κρατήσεων.

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 11
Τόπος, Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς

11.1.  Καταληκτική  Ημερομηνία  Υποβολής  Προσφορών  των
Ενδιαφερομένων,  ορίζεται  η  16η  Ιανουαρίου 2019 και μέχρι τις



12.00 μ.μ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,  Ακαδημίας 65 &
Γενναδίου 8, 6ος όροφος, 106 78, Αθήνα.

11.2.  Εναλλακτικά,  οι  Ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  αποστέλλουν  με
οιοδήποτε  μέσο  τον  Φάκελο  των  Προσφορών  τους  προς  την
Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρωτοκολλούνται από
το εν λόγω Γραφείο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές
θα περιέλθουν αποδεδειγμένα στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) μέχρι και την προηγουμένη ημέρα της
ανωτέρω καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,
ήτοι έως 15 Ιανουαρίου 2018 και έως τις 15.00.

11.3.Οι  προσφορές  που  αποστέλλονται,  κατά  τη  διαδικασία  της
προηγούμενης  παραγράφου,  ΔΕΝ  αποσφραγίζονται  από  το
προαναφερθέν  Γραφείο  Πρωτοκόλλου,  αλλά  παραδίδονται  στην
Επιτροπή,  προκειμένου  να  αποσφραγιστούν  με  τις  υπόλοιπες
προσφορές.

11.4.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέρχονται  στην  Αναθέτουσα
Αρχή,  κατά  παράβαση  των  οριζομένων  στις  προηγούμενες
παραγράφους  του  παρόντος  άρθρου  ή/και  εκπρόθεσμα,  επίσης  θα
πρωτοκολλούνται  από  το  ως  άνω  Γραφείο  και  χωρίς  να
αποσφραγιστούν θα παραδίδονται αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή,
η  οποία  θα  εισηγείται  την  απόρριψή  τους  ως
απαράδεκτες/εκπρόθεσμες  και  την  επιστροφή  τους  στους
ενδιαφερομένους, χωρίς να αποσφραγιστούν.

11.5.Στις  περιπτώσεις  που  οι  υποβαλλόμενες  ή  οι  ταχυδρομικά
αποστελλόμενες  προσφορές  δεν  τηρούν  τα  οριζόμενα  από  τις
διατάξεις  των  προηγούμενων  παραγράφων  του  παρόντος  άρθρου,
δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 12
Περιεχόμενο Κυρίως Φακέλου Προσφοράς

12.1.Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίτυπα, ένα (1)
Πρωτότυπο  και  ένα  (1)  Αντίγραφο,  μέσα  σε  ΕΝΑΝ  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ.Σε περίπτωση κατά την οποία το πρωτότυπο διαφέρει
από  το  αντίγραφο  της  προσφοράς,  υπερισχύει  το  πρωτότυπο.Οι
προσφορές  θα είναι  έγγραφες  και  στην  Ελληνική  και  μόνο
γλώσσα.Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν
να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
12.2. Σε εξωτερική όψη του Κυρίως Φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα εξής (Άρθρο 92, Ν.4412/2016):

12.2.1.Η λέξη «Προσφορά».
12.2.2. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος 
12.2.3.Ο  αριθμός,  ο  τίτλος  και  τα  λοιπά  στοιχεία  της  παρούσας
Προκήρυξης.
12.2.4.Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
12.2.5.  Τα  στοιχεία  του  αποστολέα/  διαγωνιζομένου,  με  ορισμό
υπευθύνου  επικοινωνίας  και  ταχυδρομικής  και  ηλεκτρονικής
διεύθυνσης καθώς και αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας.

12.3.  Ο Κυρίως Φάκελος Προσφοράς επιβάλλεται να περιλαμβάνει  δύο
διακριτούς φακέλους, - επί ποινή αποκλεισμού- ως εξής:



Ξεχωριστό Σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,
Ξεχωριστό  Σφραγισμένο  Φάκελο  με  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

12.4. Οι επιμέρους ως άνω ξεχωριστοί Φάκελοι φέρουν, τις ενδείξεις του
Κυρίως Φακέλου, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω 
Όλα  τα  ζητούμενα  στοιχεία,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  υποβάλλονται  και
τοποθετούνται στον αντίστοιχο υποφάκελο, αναλόγως του περιεχομένου
τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σχετική παράγραφο της παρούσας
Διακήρυξης. Δηλαδή στον ενιαίο φάκελο προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα
κάθε  υποψηφιότητας  υπάρχουν  συνολικά  δύο  (2)  σφραγισμένοι
υποφάκελοι, ως εξής: 

1.Υποφάκελος  Α  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  »:  περιέχει  το
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ,

2.Υποφάκελος  Β  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:  περιέχει  το
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίτυπο.

Προσφορές  που  δεν  έχουν  χωριστούς  σφραγισμένους  υποφακέλους  (α)
οικονομικής  προσφοράς,  (β)  δικαιολογητικών  συμμετοχής  με  την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, θα απορρίπτονται.
Σε  περίπτωση  ενώσεων  προσώπων  (φυσικών  ή  νομικών),  η  κοινή
προσφορά  υπογράφεται,  υποχρεωτικά,  είτε  από  όλα  τα  μέλη  που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
Ελλείψεις  στην  αναγραφή  των  ανωτέρω  (εξωτερικών)  στοιχείων
συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν
λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων
Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα τυπικά και λοιπά
δικαιολογητικά,  την  τεχνική  προσφορά  και  την  οικονομική  προσφορά,
τοποθετημένα στον αντίστοιχο υποφάκελο, ως ακολούθως:

12.5. Το ειδικότερο περιεχόμενο των τριών επιμέρους φακέλων είναι το
ακόλουθο:

12.5.1. Φάκελος Τυπικών Δικαιολογητικών:

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α’ περιλαμβάνει τα κύρια και πρόσθετα δικαιολογητικά,
που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος,:

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο νομίμως, με γνήσιο της 
υπογραφής,  το ΤΕΥΔ του άρθ. άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I)
2. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τον αντίκλητο 
3. Επί ενώσεων/κοινοπραξιών έγγραφο πληρεξουσιότητας ή υπεύθυνη

δήλωση  ορισμού  του  νόμιμου  εκπροσώπου  από  το  κάθε  μέλος  της
ένωσης γι’ αυτόν που υπογράφει την προσφορά (Σε περίπτωση που δεν
υπογράφεται από όλα τα μέλη της)

 Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής: 
Η υπεύθυνη δήλωση   θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους
και  θα  αφορά  το  νομικό  πρόσωπο.  Ειδικά  όμως  για  την  περίπτωση
(ποινικές  καταδίκες)  υπεύθυνη  δήλωση  θα  υποβάλλεται  επί  ανωνύμων
εταιρειών από όλα τα μέλη του Δ.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  .



Επί ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων όλα τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά   θα  υποβάλλονται  για  κάθε  ένα  μέλος  τους
ξεχωριστά .
Επίσης όλα τα νομικά πρόσωπα στον ανωτέρω φάκελο οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησής τους
(Καταστατικά, τροποποιήσεις, ΦΕΚ εκπροσώπησης κλπ). 
4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II και τα
προβλεπόμενα  στο  άρθρο  72  του  Ν.4412/2016,  ήτοι  ύψους  2%  της
εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, εν προκειμένω ύψους 1.200,00 €   

12.5.2. Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς:

Φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  μέσα  στον  κυρίως
φάκελο, που θα περιλαμβάνει :
1) την προσφερόμενη τιμή 
2) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
3) τυχόν επιπλέον παροχές αποτιμώμενες σε είδος.

Ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος,  θα  πρέπει  να  δεσμεύεται  από  την
προσφορά του για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών
και αυτό πρέπει να δηλώνεται εγγράφως  στην οικονομική του
προσφορά.   Προσφορά,  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του
προβλεπόμενου  από  την  παρούσα  Προκήρυξη,  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

Άρθρο 13
Αξιολόγηση προσφορών

Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  Επιτροπή
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης της ΚΕΔΕ. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά,
αφού  αξιολογήσει  τις  προσφορές  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, στο Διοικητικό Συμβούλιο,
το  οποίο  και  εκδίδει  την  απόφαση  κατακύρωσης  του  Διαγωνισμού.  Το
αποτέλεσμα θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες
που υπέβαλαν προσφορές .

Άρθρο 14
Διαγωνιστική Διαδικασία

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια Επιτροπή της ΚΕΔΕ, που
συνεδριάζει  δημόσια,  μέχρι  την  ώρας  λήξης  αποδοχής  προσφορών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
Σε  κάθε  φάκελο  που  παραδίδεται  αναγράφεται  ο  αύξων  αριθμός  της
προσφοράς,  ο  οποίος  αναγράφεται  και  στο  πρακτικό,  όπως  επίσης
αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
Όταν παρέλθει  η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής,  η
λήξη  της  παράδοσης  των  προσφορών  η  οποία  αναγράφεται  και  στα
πρακτικά.  Απαγορεύεται  η  για  οποιονδήποτε  λόγο  αποδοχή  προσφοράς
μετά  την  παρέλευση  του  χρόνου  αυτού,  με  ποινή  ακυρότητας  του
διαγωνισμού,  εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται
χωρίς  διακοπή  και  μετά  την  παρέλευση  του  χρόνου  που  ορίζεται  στη
διακήρυξη. 



Η  διαγωνιστική  διαδικασία  ολοκληρώνεται  σε  μια  συνεδρίαση
κατά  την  οποία  αποσφραγίζονται  όλοι  οι  φάκελοι  με  την
παρακάτω σειρά: 
Ξεκινά  η  δημόσια  συνεδρίαση  και  αρχίζει  από  την  επιτροπή,  η
αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου των δικαιολογητικών,
κατά σειρά παράδοσής τους. 
Η διαδικασία της αποσφράγισης των δικαιολογητικών είναι : 
α)  Μονογράφεται  από  τα  μέλη  της  επιτροπής  και  αποσφραγίζεται  ο
κυρίως  φάκελος  προσφοράς  και  διαπιστώνεται  αν  περιέχει  τους  2
υποφακέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα. 
β)  Στη  συνέχεια  αποσφραγίζεται  και  μονογράφεται  ο  φάκελος  των
δικαιολογητικών  συμμετοχής  των  υποψηφίων  των  οποίων  οι  κυρίως
φάκελοι  κρίθηκαν  πλήρεις  και  ελέγχεται  το  περιεχόμενο,  αν  είναι
σύμφωνο  με  τα  προβλεπόμενα  στην  παρούσα,  μονογράφονται  δε  και
σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής ανά φύλλο.
γ) Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει  στην αποσφράγιση των φακέλων
της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων των οποίων οι φάκελοι των
τεχνικών  προσφορών  κρίθηκαν  πλήρεις  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα
στην  παρούσα,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  τα  μέλη  της
επιτροπής και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α & β οι
φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
επιστρέφονται.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει στους εκπροσώπους των υποψηφίων
τη δυνατότητα να  λάβουν γνώση του  περιεχομένου  των φακέλων των
υποψηφίων και αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία αυτή και αποχωρήσουν
οι εκπρόσωποι των υποψηφίων, τα μέλη της Επιτροπής συνεδριάζουν και
συντάσσουν  Πρακτικό  με  τον  τελικό  Πίνακα  Κατάταξης  των
διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά  αξιολόγησης,  από τον οποίο  και
προκύπτει ο προτεινόμενος Ανάδοχος, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
και υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. 
Διευκρινίσεις προσφορών: 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο,
να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το
περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
αξιολόγησης  που  περιγράφεται  στην  παρούσα  Προκήρυξη.  Στην
περίπτωση  αυτή  η  παροχή  διευκρινήσεων  είναι  υποχρεωτική  για  τον
Προσφέροντα  και  δεν  θεωρείται  αντιπροσφορά.  Τέτοιου  είδους
διευκρινήσεις  θα  παραδίδονται  εγγράφως  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού,
μέσα  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα,  που  αυτή  θα  ορίζει.  Από  τις
διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται  υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται  στα σημεία για τα
οποία ζητήθηκαν

Άρθρο 15 
Κατακύρωση του Διαγωνισμού

15.1.  Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
κοινοποιείται σε όλους του υποψηφίους που συμμετείχαν με την υποβολή
προσφοράς,  ο  Προσωρινός  Ανάδοχος  καλείται  με  σχετική  έγγραφη
κοινοποίηση, να προσκομίσει, εντός προθεσμίας έως 20 ημερών από την
κοινοποίηση  της  ειδοποίησης,  τα  δικαιολογητικά  και  έγγραφα  της
επόμενης  παραγράφου,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται
στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν. 



15.2.  Ο  Προσωρινός  Ανάδοχος  προσκομίζει,  τα  κάτωθι
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
15.2.1. εάν είναι Έλληνας πολίτης:

15.2.1.1.  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 έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 παρ. 1 του
Ν. 4412/2016 .

15.2.1.2.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου (06 μηνών)  πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν
τελεί  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης.  Σε  περίπτωση
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό
εκδίδεται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που
είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό,

15.2.1.3.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της
ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας
και  επικουρικής)  και  ως προς τις  Φορολογικές Υποχρεώσεις
του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν
λόγω  δικαιολογητικό  εκδίδεται  με  βάση  την  ισχύουσα
νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένος,  από  την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό,

15.2.1.4.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα
πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή του  σ`  αυτό  και  το  ειδικό
επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
και  αφετέρου  ότι  εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος
μέχρι την επίδοση τής ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

15.2.2. εάν είναι αλλοδαπός:
15.2.2.1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου

αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασής του,  έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου
(03 μήνες) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχει
καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της παραγράφου 15.2.1.1. του παρόντος
άρθρου,

15.2.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της
παραγράφου  15.2.1.2.  του  παρόντος  άρθρου  ή  υπό  άλλη
ανάλογη  κατάσταση  ή  διαδικασία  και  ότι  πληρούνται  οι
προϋποθέσεις  της  παραγράφου  15.2.1.3.  του  παρόντος
άρθρου  και  αυτό  το  πιστοποιητικό.  Το  συγκεκριμένο
πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  έκδοσης  του  τελευταίου
εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  έγγραφης
ειδοποίησης,



15.2.2.3.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασής  του,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ήταν
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες  επαγγελματικές  οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα
διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  εξακολουθεί  να  παραμένει
εγγεγραμμένος  μέχρι  την  επίδοση  της  ως  άνω  έγγραφης
ειδοποίησης.

15.2.3. εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό:
15.2.3.1.  Τα άνωθεν δικαιολογητικά των  παραγράφων 15.2.1. και

15.2.2.  του  παρόντος,  αντίστοιχα  εάν  είναι  ημεδαπό  ή
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,

15.2.3.2.  πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου(06 μήνες) πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει  ότι  δεν τελεί  υπό κοινή εκκαθάριση του
ΚΝ.  2190/1920,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική  εκκαθάριση
του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει,  ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και,
επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
ή  ειδικής εκκαθάρισης  των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά
πρόσωπα).  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιριών  τα
προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται,
όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια
Υπηρεσία, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι
εγγεγραμμένος  ο  προσωρινός  ανάδοχος,  σύμφωνα  με  τις
οικείες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
και,  όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.  1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύμου  εταιρίας  που  τελεί  υπό  ειδική  εκκαθάριση.  Επί
ημεδαπών  εταιριών  περιορισμένης  ευθύνης  και  προσωπικών
εταιριών  (ομόρρυθμη  και  ετερόρρυθμη  εταιρία)  το
πιστοποιητικό  της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από  το  αρμόδιο
τμήμα  του  Πρωτοδικείου  της  έδρας  του  προσωρινού
αναδόχου,

15.2.3.3. Ειδικότερα σημειώνεται, ότι όσον αφορά τα ανωτέρω,  τα
νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης
ευθύνης  και  των  προσωπικών  εταιριών  (ομόρρυθμη  και
ετερόρρυθμη  εταιρία)  και  για  όλα  τα  μέλη  του  ΔΣ   και
διευθύνοντα  σύμβουλο  για  τις  ανώνυμες  εταιρίες,
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασης,  από το οποίο να προκύπτει  ότι  τα ανωτέρω
πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  τελεσίδικη  δικαστική
απόφαση,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  παραγράφου
15.2.1.1. του παρόντος άρθρου,

15.2.4. εάν είναι συνεταιρισμός:
15.2.4.1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  εντός  του

τελευταίου τριμήνου (03 μήνες)  πριν από την κοινοποίηση
της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  ή  άλλο  ισοδύναμο
έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της
χώρας  εγκατάστασης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο



Πρόεδρος  του Διοικητικού  του  Συμβουλίου  δεν  έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της παραγράφου 15.2.1.1. του παρόντος
άρθρου,

15.2.4.2.  τα  δικαιολογητικά  των  παραγράφων  15.2.1.2.  και
15.2.1.3. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς  συνεταιρισμούς,  και  της  παραγράφου
15.2.2.2. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς  συνεταιρισμούς,  καθώς  και  της
παραγράφου 15.2.3.2. του παρόντος άρθρου,

15.2.4.3.  βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί
νόμιμα. 

15.2.5.  Εάν  είναι  Ένωση  Φυσικών  ή  Νομικών  Προσώπων  που
υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση.

15.3.  Η  Επιτροπή,  εντός  εύλογου  χρονικού  διαστήματος  και
ενημερώνοντας τους λοιπούς συμμετέχοντες με προσφορές στον παρόντα
Διαγωνισμό,  για  την ημέρα και  ώρα,  προβαίνει  στην Αποσφράγιση του
Φακέλου αυτού.  Μονογράφονται  δε από τον Πρόεδρο και  τα μέλη της
Επιτροπής ανά φύλλο τα έγγραφα του ως άνω Φακέλου. Στη συνέχεια, η
Επιτροπή  ελέγχει  αν  ο  Φάκελος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του
Προσωρινού Αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
15.4. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης
των  Οικονομικών  Προσφορών  έχουν  δικαίωμα  να  παρευρίσκονται  στη
διαδικασία  Αποσφράγισης  του  Φακέλου  των  Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και να λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
15.5.  Μετά  την  ολοκλήρωση  των  ως  άνω  ενεργειών,  η  Επιτροπή
Διενέργειας και  Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων,  συντάσσει  πρακτικό
στο οποίο, τουλάχιστον:

15.5.1.  αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα Αποτελέσματα
του σταδίου Αξιολόγησης του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Προσωρινού Αναδόχου και
15.5.2. προτείνει/εισηγείται την Αποδοχή ή Μη του εν λόγω Φακέλου,
παραθέτοντας πλήρη αιτιολογία
15.5.3. αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων
παρευρέθησαν κατά την αποσφράγιση του φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει:
-  το  ως  άνω  πρακτικό,  με  πρωτότυπες  υπογραφές,  το  οποίο
συνέταξε κατά τα ανωτέρω,
-  τον  φάκελο  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του  προσωρινού

ανάδοχου και,
- τα τυχόν υπομνήματα που έχουν υποβληθεί,

στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που είτε επικυρώνει το εν λόγω
πρακτικό, εφόσον συμφωνεί, είτε αποφασίζει διαφορετικά, παραθέτοντας
ειδική και πλήρη αιτιολογία, ιδίως αναφορικά με την απόκλισή του από το
πρακτικό της Επιτροπής. Τέλος, η εν λόγω Απόφαση, αποστέλλεται μαζί
με  το  εν  λόγω Πρακτικό,  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  προς  όλους  τους
διαγωνιζόμενους  του  σταδίου  Αποσφράγισης  και  Αξιολόγησης  των
Οικονομικών  Προσφορών,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικά  οριζόμενα  στις
διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.



15.6. Γενικές Διατάξεις:
15.6.1. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος ΔΕΝ προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από  τα  έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  στο  παρόν
άρθρο,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  διαγωνιζόμενο  με  την  αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  προσφορά,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά,
την ανωτέρω διαδικασία περί Προσωρινού Αναδόχου. Σε περίπτωση που
και  αυτός  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση
γίνεται  στον  διαγωνιζόμενο  με  την  αμέσως  επόμενη   συμφέρουσα
προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν
προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων,  ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και  δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

15.6.2.  Εάν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  έχει  υποβάλει  ψευδή  ή  ανακριβή
Υπεύθυνη Δήλωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της παρούσας προκήρυξης ή δεν
προσκομίσει  εγκαίρως  και προσηκόντως,  κατά  το  στάδιο  της
Κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του
παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής  Διαγωνιζομένου  που  υπέβαλε (άρθρο 103 του  Ν.
4412/2016) 

Άρθρο 16
Σύναψη και Υπογραφή της Σύμβασης

16.1.  Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί  την  Απόφασή της που εκδόθηκε
δυνάμει  του  Άρθρου  15.6.  της  παρούσας  Προκήρυξης, κατά  τα
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016  και στη  συνέχεια  καλεί τον
ανάδοχο  εντός προθεσμίας το πολύ δέκα (10) ημερών να προσέλθει για
την υπογραφή της. 
16.2. Με την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης η Σύμβαση θεωρείται ως
συναφθείσα.  Το  δε  έγγραφο  της  Σύμβασης  που  θα  υπογραφεί  έχει
αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
16.3.  Εάν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είναι  αλλοδαπός,  η  ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν τέτοιος έχει οριστεί.
Σε  αντίθετη  περίπτωση αποστέλλεται  σχετικό  μήνυμα τηλεομοιοτυπίας
και  συστημένη  επιστολή  στον  αλλοδαπό  προσωρινό  ανάδοχο  –  στην
Ελληνική βεβαίως Γλώσσα.
16.4.  Η σύναψη της  Σύμβασης  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  τη  λήξη  του
χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  του  προσωρινού  αναδόχου,  εφόσον  ο
προσωρινός  ανάδοχος  δεν  εκφράσει  γραπτά τη  σχετική  αναιτιολόγητη
αντίρρησή του, εντός πέντε (05) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν
της ως άνω ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση θεωρείται
συναφθείσα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία.
16.5.  Μετά  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  ανακοίνωσης  και  με  την
επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος
άρθρου,  ο  προσωρινός  Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  προσέλθει,  εντός
δέκα (10) ημερών, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να
υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης. 
16.6. Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει
να  καταθέσει  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης,  προς
αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαγωνιζομένου.
Η  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  εκδίδεται για ποσό τέτοιο
που οποίο αντιστοιχεί στο 5 % επί της Συνολικής Συμβατικής Τιμής
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 4412/2016.



Δεν επιτρέπεται  οποιαδήποτε απόκλιση της υποβαλλόμενης Εγγυητικής
Επιστολής  από  το  ως  υπόδειγμα  (π.χ.  αφαίρεση ή  προσθήκη  λέξεων ή
προτάσεων) του αντίστοιχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας.
16.8.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου του οριστικού
Αναδόχου επιστρέφεται  στον Ανάδοχο  εντός πέντε (05) ημερών  από
την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και
από την Υπογραφή της Σύμβασης. 
16.9. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να
υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται ο
αμέσως επόμενος με την καλύτερη βαθμολογία για  να προσκομίσει  τα
ανωτέρω δικαιολογητικά και να υπογράψει τη σύμβαση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 17
Ματαίωση – Επανάληψη 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση του
Διαγωνισμού  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Άρθρο 19

Προσφυγές/Ενστάσεις
Για  όλα  τα  στάδια  αξιολόγησης  των  προσφορών  των  υποψηφίων
αναδόχων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Οι  ενστάσεις  κατατίθενται  στο  γραφείο  πρωτοκόλλου  της  Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε) , όπου και πρωτοκολλούνται. Επί των
Ενστάσεων αυτών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ενστάσεων. Οι αποφάσεις της
Αναθέτουσας  Αρχής  για  κάθε  στάδιο  του  διαγωνισμού,  καθώς  και  οι
αποφάσεις  επί  τυχόν  ενστάσεων  θα  κοινοποιούνται  εγγράφως  στους
προσφέροντες οι οποίοι συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 20
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης

Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται,  μόνον κατόπιν έγγραφης
συμφωνίας όλων των συμβαλλομένων μερών.
Δεν  επιτρέπεται  τροποποίηση  Συμβατικού  Όρου  η  οποία  αλλοιώνει  το
Συμβατικό  Αντικείμενο  κατά  τρόπο  που  δεν  προβλέπεται  στα  τεύχη
δημοπράτησης.

Άρθρο 21
Λόγοι Ανωτέρας Βίας – Αναστολή της Σύμβασης 

21.1.  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης
οφείλεται  σε  περιστατικά  ανωτέρας βίας,  όπως  ορίζονται  στη
νομοθεσία,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  επικαλούμενη  ανωτέρα  βία
αποδεικνύεται προσηκόντως.
21.2.  Ο Ανάδοχος,  επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών
του η οποία οφείλεται σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
προηγούμενης  παραγράφου  του  παρόντος  άρθρου,  οφείλει  να
γνωστοποιήσει άμεσα και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της
προηγούμενης  παραγράφου  του  παρόντος  άρθρου,  από  τότε  που
συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η



Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει, σχετικά, με την λήψη του
σχετικού  αιτήματος  του  Αναδόχου,  διαφορετικά,  τεκμαίρεται  η
αποδοχή των ισχυρισμών του Ανάδοχου.
21.3.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  αναστείλει  μονομερώς  την
εκπλήρωση μέρους ή του συνόλου της Σύμβασης, μετά από προηγούμενη
έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο.
Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν
αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και
η πιθανολογούμενη διάρκειά της.
21.4. Από την ημερομηνία έκδοσης της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι
συμβατικές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου,  πλην  των  υποχρεώσεων
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας,  οφείλει,  όμως,  να λάβει  όλα  τα
ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  την  προστασία  των  συμφερόντων  της
Αναθέτουσας  Αρχής  και  την  ομαλή εκτέλεση της  σύμβασης,  μετά  την
άρση των λόγων που επέβαλαν την αναστολή της.
21.5.  Μετά  την  άρση  των  λόγων  που  επέβαλαν  την  Αναστολή  της
Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον
Ανάδοχο  εγγράφως.  Η  Σύμβαση,  εκτός  εάν  ορίζεται  διαφορετικά  στην
γνωστοποίηση  του  Άρθρου  21.3.  της  παρούσας  Προκήρυξης,
ενεργοποιείται  αυτοδικαίως,  μετά  την  κοινοποίηση  στον  Ανάδοχο  της
ειδοποίησης του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
21.6.  Το χρονικό διάστημα της Αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο
της Σύμβασης.  Μετά την ειδοποίηση του Αναδόχου κατά τις διατάξεις
του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν ορίζεται διαφορετικά στην
γνωστοποίηση του Άρθρου 21.3. της παρούσας προκήρυξης, η Σύμβαση
συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά
το χρόνο επέλευσης της αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής
διάρκειας της σύμβασης.
21.7.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  μονομερώς  το  δικαίωμα
μετάθεσης του Χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί
μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του
χρονοδιαγράμματος.
21.8.  Η αναστολή μέρους ή του συνόλου της Σύμβασης και η μετάθεση
του  χρονοδιαγράμματος  επιτρέπονται  για  λόγους  απρόβλεπτους  που
βρίσκονται αντικειμενικά εκτός του ελέγχου και του πεδίου δράσης της
Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 22
Εκχώρηση της Σύμβασης- Υποκατάσταση Αναδόχου

22.1.  Ο  Ανάδοχος  ΔΕΝ  δικαιούται  να  μεταβιβάσει  ή  εκχωρήσει  τη
Σύμβαση ή μέρος αυτής. Δικαιούται, όμως, να χρησιμοποιεί προστηθέντες
υπεργολάβους και βοηθούς εκπλήρωσης για τις πράξεις και παραλείψεις
των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
κατά τον νόμο.  Ο Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  εκχωρήσει,  χωρίς την
έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,  το δικαίωμα είσπραξης της
Συμβατικής του Αμοιβής.
22.2.  Η παράβαση  ενός  εκ  των  όρων  του  παρόντος  Άρθρου  από  τον
Ανάδοχο παρέχει την διακριτική ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή – έπειτα
από σχετική εισήγηση του  αρμοδίου  συλλογικού οργάνου  –  να  κηρύξει
έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

Άρθρο 23
Παρακολούθηση – Παραλαβή 



Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  Παραλαβή  του
αντικειμένου της παρούσας θα γίνει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις
οικείες  διατάξεις,  από το αρμόδιο συλλογικό όργανο,  το οποίο είναι  η
Επιτροπή Παραλαβής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν.
4412/2016.

Άρθρο 24
Έκπτωση του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες

24.1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο
για  τους  λόγους  και  σύμφωνα με  τη  διαδικασία  που προβλέπεται  στις
οικείες διατάξεις.
24.2. Η παράδοση και η παραλαβή των κουπονιών θα γίνει σύμφωνα κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της παρούσας. Σε περίπτωση καθυστέρησης
παράδοσης  με  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου,  δύναται  να  επιβάλλονται
κυρώσεις και ποινικές ρήτρες ως ακολούθως:
-  Για κάθε ημέρα υπέρβασης προθεσμίας παράδοσης και μέχρι τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ΕΝΑ ΕΠΙ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (1,0 %) του συμβατικού προϋπολογισμού.
-  Για  υπέρβαση  της  προθεσμίας  μεγαλύτερη  των  τριάντα  (30)
ημερολογιακών ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής,  απευθύνει
έγγραφη  πρόσκληση  στον  Ανάδοχο  να  εκπληρώσει  όλες  τις
καθυστερημένες  συμβατικές  της  υποχρεώσεις  εντός  προθεσμίας  δέκα
(10)  ημερολογιακών  ημερών  και  σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  τον
κηρύσσει έκπτωτο με παρακράτηση της αμοιβής του.
- Η ποινική ρήτρα δύναται να εισπραχθεί με παρακράτηση από την αμοιβή
του Αναδόχου.

ρθρο Ά 25
Χρ νος & τ πος παρ δοσηςό ό ά

Το σύνολο των κουπονιών θα παραδοθούν από τον προμηθευτή, που θα
αναδειχθεί   από  τον  παρόντα  Διαγωνισμό,  εντός  επτά  ημερολογιακών
ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, στα γραφεία της ΚΕΔΕ, ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.

Άρθρο 26
Λοιποί όροι

Για  κάθε  διαφορά,  που  μπορεί  να  προκύψει  μεταξύ  της  ΚΕΔΕ  και  των
συμμετεχόντων στο  διαγωνισμό ή  του  αναδειχθέντος  προμηθευτή είτε
κατά  την  διαδικασία  διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  είτε  κατά  την
εφαρμογή της Σύμβασης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127
του  Ν.4412/2016,  υπάγεται  στην  αρμοδιότητα  των  Ελληνικών
δικαστηρίων και  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του Ελληνικού δικαίου για
την επίλυσή της.
Για  κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  εφαρμόζονται  οι
αντίστοιχες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο
3 της παρούσας.    

Ο Γενικός Διευθυντής

Ευάγγελος Πάνου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ   ̓  
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii 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 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου



οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]



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.

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]



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

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

[……]
[……]

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

[……]



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες 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 καταδίκεςvii

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

2. δωροδοκίαix,x·

3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]
·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 



εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx:

[……]



Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης 

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 
ασφάλισηςxxi, 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 ;xxii

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): xxiii

[……][……][……]



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

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

[] Ναι [] Όχι

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

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



που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxx 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 

[] Ναι [] Όχι



εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:

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 εγκατάστασήςxxxii; 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 xxxiii:
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 
εξήςxxxiv:
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 
αναλογίεςxxxv 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 yxxxvi -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 
αναφοράςxxxvii, 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 
αναφοράςxxxviii, 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 
ιδιωτικούςxxxix:

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 
υπηρεσίεςxl, 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 ελέγχωνxli 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 
υπεργολαβίαςxlii 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 

[] Ναι [] Όχι



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

(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 ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxliv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlv



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 αναφέρονταιxlvi, 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 δωρεάνxlvii.
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): [……]   





iΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iiΒλέπε 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.
iiiΈχει  δηλαδή  ως  κύριο  σκοπό  την  κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων  με  αναπηρία  ή
μειονεκτούντων ατόμων.
ivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  το  δεύτερο εδάφιο  του  άρθρου 78  “Όσον  αφορά τα  κριτήρια  που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viiΣύμφωνα 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. 
viiiΌπως 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).
ixΣύμφωνα  με  άρθρο  73  παρ.  1  (β).  Στον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ  (Κανονισμός  ΕΕ  2016/7)  αναφέρεται  ως
“διαφθορά”.
xΌπως 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).
xiΚατά 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.
xiiΌπως 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.
xiiiΌπως 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”.
xivΌπως 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.".
xvΗ 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 )
xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xixΟικονομικός 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) 
xxΛαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽
εξακολούθηση,  συστηματικά  ...),  η  επεξήγηση  πρέπει  να  καταδεικνύει  την  επάρκεια  των  μέτρων  που
λήφθηκαν. 
xxiΣτην 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). 
xxiiΣημειώνεται 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 
xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxivΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv.  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxviΆρθρο 73 παρ. 5.
xxviiΕφόσον στα έγγραφα της  σύμβασης  γίνεται  αναφορά σε  συγκεκριμένη  διάταξη,  να  συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviiiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxixΠρβλ άρθρο 48.
xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxiΓια 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.
xxxiiΌπως 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.
xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
xxxvΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
xxxviiΟι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  πέντε  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση
εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.



xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxixΠρέπει  να  απαριθμούνται  όλοι οι  παραλήπτες  και  ο  κατάλογος  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xlΌσον 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.
xliΟ 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.
xliiΕπισημαίνεται 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. 
xliiiΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlviΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviiΥπό  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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Διεύθυνση: Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65 – 106 78 ΑΘΗΝΑ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ευρώ  χιλίων διακοσίων (1.200,00 €) 
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και
διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρώ  χιλίων διακοσίων (1.200,00 €) υπέρ του 
(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο)  ..............................,   ΑΦΜ:  ................  (διεύθυνση) .......................
………………………………….., ή
(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
………………………………….. 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για



την ανάθεση της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες  από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... 
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε  να  παρατείνομε  την  ισχύ  της  εγγύησης  ύστερα  από  έγγραφο  της
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση
της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /) 
Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................



………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος 
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύμβασης)
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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