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   ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

        ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ    Μφκονοσ, 22/12/2017  
    Αρ. Πρωτ.: -12680- 

 
 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ  

 

«Μίςκωςθ μθχανιματοσ κρυμματιςτι – τεμαχιςτι  ογκωδϊν, αςτικϊν και 

βιομθχανικϊν απορριμμάτων με χειριςτι για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και δεκαπζντε 

(15) θμερϊν» 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  

 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ :  

1. Σου Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».  

2. Σου Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ 

διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3. Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Σου N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Σου Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει  

8. Σθσ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθσ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ του 

"Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016 (Α 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των 

ορίων των οδθγιϊν»        (Β 3698). 

9.   Σθν Τ.Απ. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ1781Β) περί λειτουργίασ ΚΗΜΔΗ  του Τπουργοφ   

Ανάπτυξθσ Οικονομίασ 

10. Σθσ με αρικμό 152/2017 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ 

πολυετοφσ δαπάνθσ/τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διάκεςθσ πίςτωςθσ 

11. Σθσ με αρικμό 173/2017 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί κατάρτιςθσ 

των όρων διακιρυξθσ. 

12. Σων εκάςτοτε ιςχυουςϊν εγκυκλίων που ζχουν εκδοκεί μζχρι τθν θμζρα εκτζλεςθσ 

τθσ προμικειασ. 
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Ρροκθρφςςει 

 

υνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθ Μίςκωςθ μθχανιματοσ 

κρυμματιςτι – τεμαχιςτι  ογκωδϊν, αςτικϊν και βιομθχανικϊν απορριμμάτων με 

χειριςτι για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και δεκαπζντε (15) θμερϊν, προχπολογιςμοφ  

72.540€, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%, με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ των άρκρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016  και  με τθ μελζτθ που 

αποτελείται από: 

1. Σθν παροφςα διακιρυξθ 

2. Σθν τεχνικι μελζτθ 

3. Σον ενδεικτικό προχπολογιςμό 

 

ΑΘΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

Σα είδθ που κα προμθκευτεί ο Διμοσ αναφζρονται αναλυτικά ςτον ενδεικτικό 

προχπολογιςμό και ςτθν Σεχνικι Μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και πρζπει να ταυτίηονται πλιρωσ 

με αυτζσ. Σο αντικείμενο τθσ προμικειασ είναι θ Μίςκωςθ μθχανιματοσ κρυμματιςτι – 

τεμαχιςτι  ογκωδϊν, αςτικϊν και βιομθχανικϊν απορριμμάτων με χειριςτι για 

διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και δεκαπζντε (15) θμερϊν. (CPV : 90513000-6). 

 

ΑΘΟ 2ο  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Ο ςυνολικόσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 72.540€, 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%. 

 Η ανωτζρω μίςκωςθ κα βαρφνει τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ των 

προχπολογιςμϊν του ζτουσ 2017-2018  του Διμου Μυκόνου και ειδικότερα  

  • Για το ζτοσ 2017 ποςό 11.160,00€ και 

• Για το ζτοσ 2018 ποςό 61.380,00€ 

ποςά τα οποία κα βαρφνουν τον ΚΑ 20-6233.0001 

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω προμικεια εγκρίκθκε με τθν με αρικμ. 152/2017 απόφαςθ τθσ 

ΟΕ   

 

ΑΘΟ 3ο 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο Δθμαρχείο Μυκόνου, Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ, Σ.Κ. 

84600 ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν, ςτισ 23-01-2018, θμζρα Σρίτθ 

και ϊρα 11:00. 

 

ΑΘΟ 4ο  

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 1) Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ μζχρι τισ 23-

01-2018 και από ϊρα 10:30 πμ. ζωσ 11:00 πμ., ι να αποςταλοφν ταχυδρομικά ςτθν 

Σαχ/κι  Δ/νςθ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (Δθμαρχείο Μυκόνου, Ακτι Καμπάνθ, Μφκονοσ, Σ.Κ. 

84600). 
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 2) ε περίπτωςθ που οι προςφορζσ αποςτζλλονται ταχυδρομικά, θ προκεςμία 

λιγει τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 Οι προςφορζσ που δεν αποςτζλλονται ταχυδρομικά κατατίκενται 

αυτοπροςϊπωσ από τουσ διαγωνιηομζνουσ, ςφμφωνα και με τα κατωτζρω οριηόμενα, 

ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ ςτισ 23-01-2018 από ϊρα 10:30 πμ. ζωσ 11:00 πμ., μετά το 

πζρασ τθσ οποίασ λιγει θ προκεςμία κατάκεςθσ των προςφορϊν.  

 3) Οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. Καμιά 

προςφορά δεν γίνεται δεκτι εκτόσ εάν θ επίδοςθ των προςφορϊν ςυνεχίηεται χωρίσ 

διακοπι και μετά τθν ϊρα αυτι. 

 

ΑΘΟ 5ο  

ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ.    

 

ΑΘΟ 6ο 

ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ – ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςτα 

τεφχθ του διαγωνιςμοφ επιςκεπτόμενοι τθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου 

www.mykonos.gr. Γενικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται και από τθ Διεφκυνςθ 

Περιβάλλοντοσ, τθλζφωνο 2289022948, φαξ 26005. 

 

ΑΘΟ 7ο 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι 

αλλοδαπά κακϊσ και οι ενϊςεισ προμθκευτϊν και οι ςυνεταιριςμοί που αςκοφν 

εμπορικι δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ ,  κι 

ειδικότερα αναγνωριςμζνα φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςχολοφνται με τθν 

παραγωγι, εμπορία,  διάκεςθ και  μίςκωςθ   μθχανθμάτων ςτθν Ελλάδα ι ςτθν 

αλλοδαπι, δυνάµει τθσ νοµοκεςίασ του κράτουσ µζλουσ ςτο οποίο είναι 

εγκατεςτθµζνοι και παρζχουν εχζγγυα άρτιασ εκτζλεςθσ τθσ ςφµβαςθσ. 

2. Δικαιοφµενοι ςυµµετοχισ: 

Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα µζλθ αυτϊν µποροφν 

να είναι φυςικά ι νοµικά πρόςωπα εγκατεςτθµζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-µζλοσ τθσ Ζνωςθσ Ε.Ε. 

β) ςε κράτοσ-µζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονοµικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ του Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ εμπορίου ι διμερείσ ςχετικζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και 

δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ ,ςτο βακµό που θ 

υπό ανάκεςθ δθµόςια ςφµβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιµατα 1, 2, 4 και 5 και τισ 

γενικζσ ςθµειϊςεισ του ςχετικοφ µε τθν Ζνωςθ Προςαρτιµατοσ Ι τθσ ωσ άνω 

υµφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εµπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου 

και ζχουν ςυνάψει διµερείσ ι πολυµερείσ ςυµφωνίεσ µε τθν Ζνωςθ ςε κζµατα 

http://www.mykonos.gr/
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διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθµοςίων ςυµβάςεων 

3. Για τισ ενϊςεισ προµθκευτϊν, που υποβάλλουν εφόςον δραςτθριοποιοφνται 

επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ κοινι προςφορά κα πρζπει να ιςχφουν 

τα ακόλουκα:  

Οι ενϊςεισ οικονοµικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

ηθτοφµενα δικαιολογθτικά ςυµµετοχισ, για κάκε οικονοµικό φορζα που ςυµµετζχει 

ςτθν ζνωςθ (άρκρο 93) Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ όλα τα µζλθ τθσ ζνωςθσ 

ευκφνονται ζναντι του ανακζτοντοσ φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. ε 

περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί µζχρι 

πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφµβαςθσ (άρκρο 254 παρ.5) 

Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςµζνθ νοµικι µορφι για 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. αλλά υποχρεοφνται να υποβάλλουν Τπεφκυνθ 

Διλωςθ του    Ν. 1599/1986 περί ςυςτάςεωσ Κοινοπραξίασ, εφ’ όςον καταςτοφν 

ανάδοχοι. 

Οι διαγωνιηόµενεσ ενϊςεισ προµθκευτϊν υποβάλλουν κοινι προςφορά 

εκπροςωποφµενεσ από Νόµιµο Εκπρόςωπο, που ζχει εξουςιοδοτθκεί να πράξει τοφτο, 

από τα αντίςτοιχα αρµόδια διοικθτικά όργανα των οικονοµικϊν φορζων που 

ςυµµετζχουν ςε αυτζσ. Η κοινι προςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 

µζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ 

προμθκευτϊν, είτε από εκπρόςωπο τουσ εξουςιοδοτθµζνο µε ςυμβολαιογραφικι 

πράξθ. 

 

Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν ςυγκροτοφνται µε ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ όλων των µελϊν 

τουσ (εταίρων τθσ ζνωςθσ), µε τισ οποίεσ προςδιορίηονται τα κφρια χαρακτθριςτικά 

τουσ και οι ςχζςεισ των µελϊν τουσ. Μεταξφ άλλων ορίηεται και το µζλοσ που κα είναι ο 

υντονιςτισ/ επικεφαλισ τθσ ζνωςθσ αλλά και το ποςοςτό ςυµµετοχισ ςτθν ζνωςθ. 

4. υνεταιριςμοί, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ 

παροφςθσ 

5. Κοινοπραξίεσ  προςφερόντων, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο 

αντικείμενο τθσ παροφςθσ Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν 

οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ ι 

κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι ο διαγωνιςμόσ 

εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

 

ΑΘΟ 8ο 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ 

( ΑΘΟ 73 ΤΟΥ Ν.4412/16 ) 

 

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν οικονομικό φορζα από το διαγωνιςμό και 

από τθ ςυµµετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφµβαςθσ όταν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό 

του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα τουλάχιςτον 

από τα μζλθ του (αν πρόκειται για ςφμπραξθ, κοινοπραξία ι ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν 
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προςϊπων) είτε όταν θ Ανακζτουςα Αρχι αποδείξει με τθν επαλικευςθ που 

προβλζπεται ςτα άρκρα 79 και 80 του Ν. 4412/16 και αποδεικνφουν ι είναι γνωςτό 

ςτθν ανακζτουςα αρχι µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ :  

α) ςυµµετοχι ςε εγκλθµατικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υµβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζµθςθ του οργανωµζνου εγκλιµατοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφµβαςθσ περί τθσ καταπολζµθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των 

κρατϊν-µελϊν τθσ Ζνωςθσ (ЕЕС 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υµβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 

2003, για τθν καταπολζµθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τοµζα (ЕЕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείµενθ νοµοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο 

του οικονοµικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των 

οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ЕЕ С 316 τθσ 27.11.1995, ς. 

48), θ οποία κυρϊκθκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλιµατα ι εγκλιµατα ςυνδεόµενα µε τροµοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υµβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζµθςθ 

τθσ τροµοκρατίασ (ЕЕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνεργεία ι 

απόπειρα διάπραξθσ εγκλιµατοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) Nοµιµοποίθςθ εςόδων από παράνοµεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθµατοδότθςθ τθσ 

τροµοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά µε 

τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιµοποίθςθσ του χρθµατοπιςτωτικοφ ςυςτιµατοσ για τθ 

νοµιµοποίθςθ εςόδων από παράνοµεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθµατοδότθςθ τθσ 

τροµοκρατίασ (ЕЕ L 309 τθσ 25.11.2005, ο. 15), θ οποία ενςωµατϊκθκε ςτθν εκνικι 

νοµοκεςία µε το ν. 3691/2008 (A' 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ µορφζσ εµπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο 

άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζµθςθ τθσ εµπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυµάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ 

τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υµβουλίου (ЕЕ L 101 τθσ 15.4.2011, ο. 1), θ 

οποία ενςωµατϊκθκε ςτθν εκνικι νοµοκεςία µε το ν. 4198/2013 (A' 215). 

 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςµοφ οικονοµικοφ φορζα εφαρµόηεται επίςθσ όταν το 

πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι 

µζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονοµικοφ 

φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

 

Η υποχρζωςθ του προθγοφµενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςµζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.), και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), τουσ 
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διαχειριςτζσ, 

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφµων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φµβουλο, κακϊσ και 

όλα τα µζλθ του Διοικθτικοφ υµβουλίου. 

 

2. Αποκλείεται από τθ ςυµµετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφµβαςθσ οποιοςδιποτε 

οικονοµικόσ φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονοµικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 

αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ µε 

τελεςίδικθ και δεςµευτικι ιςχφ, ςφµφωνα µε διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθµζνοσ ι τθν εκνικι νοµοκεςία ι/και 

β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλλθλα µζςα ότι ο οικονοµικόσ φορζασ ζχει ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Η παροφςα παράγραφοσ 

παφει να εφαρµόηεται όταν ο οικονοµικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 

είτε καταβάλλοντοσ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυµπεριλαµβανοµζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευµζνων τόκων ι των προςτίμων 

είτε υπαγόµενοσ ςε δεςµευτικό διακανονιςµό για τθν καταβολι τουσ (άρκρο 73 & 72 

του Ν.4412/16). 

γ) Κατϋεξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν 

ο προςφζρων ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται, λόγω ακζτθςθσ 

των υποχρεϊςεϊν του, όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.2 του άρκρου 73Ν.4412/16, πριν απλό τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 2 και 3. 

 

δ) όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι 

ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 

ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 

που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι 

υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

 

ε) Εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι και επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
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ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι 

άλλεσ κυρϊςεισ κακϊσ επίςθσ εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 

παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 

λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ ι ότι ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ 

ςτ). Εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το 

αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που 

αποδεδειγμζνωσ διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

  

3. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ µποροφν να αποκλείουν από τθ ςυµµετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ δθµόςιασ ςφµβαςθσ οποιονδιποτε οικονοµικό φορζα ςε οποιαδιποτε από 

τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

α) εάν ο οικονοµικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαµβανόµενθ πλθµµζλεια 

κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφµενθσ δθµόςιασ 

ςφµβαςθσ, προθγοφµενθσ ςφµβαςθσ µε ανακζτοντα  φορζα ι προθγοφµενθσ 

ςφµβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςµα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφµενθσ ςφµβαςθσ, αποηθµιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

β) εάν ο οικονοµικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν 

παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 

λόγων αποκλειςµοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκοµίςει τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται κατ' εφαρµογι του άρκρου 79, 

γ) Εάν θ ανακζτουςα αρχι µπορεί να αποδείξει, µε τα κατάλλθλα µζςα, ότι ο 

οικονοµικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο 

κζτει εν αµφιβάλω τθν ακεραιότθτα του. 

 

4. Οικονομικόσ φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 

άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων (διαγωνιςμό). 

 

5. ε οποιοδιποτε χρονικό ςθµείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ 

αρχζσ αποκλείουν ζναν οικονοµικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται 

λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε µία από τισ 

περιπτϊςεισ των ανωτζρω παραγράφων 1 και 2. 

 

ΑΘΟ 9ο 

ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ  

 

Α) Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ   

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα 

ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 
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κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 

Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν 

φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι 

ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 

Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 

Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο από το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ  τουσ αφετζρου,  

 

 

Β) Τεχνικι ικανότθτα οι οικονοµικοί φορείσ προςκοµίηουν υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 

οποία κα αναγράφεται το απαςχολοφµενο προςωπικό και ο τεχνικόσ εξοπλιςµόσ τθσ 

επιχείρθςθσ 

Και ειδικότερα  κατακζτει διλωςθ : « Πτι ο χειριςτισ του μθχανιματοσ ζχει τθν 

κατάλλθλθ άδεια χειριςτοφ και ότι ζχει εμπειρία χειριςμοφ των εν λόγω 

μθχανθμάτων τουλάχιςτον δφο χρόνια” 

 

 

ΑΘΟ 10ο  

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 

120 θμερϊν, το οποίο υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

2. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν  

διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά 

τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ.  

4. Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία πριν 

τθν λιξθ τθσ κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθν 

παροφςα διακιρυξθ.   

5. Δεν γίνονται δεκτζσ με ποινι αποκλειςμοφ εναλλακτικζσ προςφορζσ, κακϊσ και όςεσ 

αναφζρονται ςε μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των υπό προμικεια ειδϊν. 

 

ΆΘΟ 11ο  

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

 

1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του Ν. 

4412/2016, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται. 

 

2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

α) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ 

ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ των προμθκευομζνων  ειδϊν , χωρίσ Φ.Ρ.Α. και 

κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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β) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

γ) Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των  υπό 

προμικεια ειδϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από 

τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 

αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

δ) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι 

ςτα κράτθ-μζρθ τθσ υμφωνίασ περί Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία κυρϊκθκε 

με το Ν. 2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 

αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 

παρζχεται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο 

Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 

διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 

οικονομικό φορζα. 

ε) Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 

β) τον εκδότθ, 

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, 

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 

υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, 

η) τουσ όρουσ ότι: 

- θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 

του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 

- ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό 

τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ του Διμου και  

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον 

αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Όςον αφορά το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, αυτόσ κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ 

ςφμβαςθ ο Διμοσ υποχρεοφται ςτθν παραλαβι, κατά δφο (2) μινεσ. 

Οι υπθρεςίεσ του διμου επικοινωνοφν με τουσ φορείσ που ζχουν εκδϊςει τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ εγκυρότθτά τουσ.  
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ε κάκε περίπτωςθ οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι 

ςυντεταγμζνεσ ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016.  
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ΑΘΟ 12ο 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ»   ( ΑΘΟ 93) 

 

τον φάκελο «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιλαμβάνονται τα δικαιολογθτικά, που 

υποβάλει ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ και ςυγκεκριμζνα: 

Α. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Συποποιθμζνο 

Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ 

ΕΑΑΔΗΤ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ωσ προκαταρκτικι 

απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι 

τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ: 

1. δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 8  τθσ παροφςασ και 

2. ότι πλθροφν όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ δθλαδι ότι ζχουν τθν οικονομικι 

επάρκεια και τα απαιτοφμενα τεχνικά και επαγγελματικά προςόντα για τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

ε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί 

από τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ 

παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΕΤΑΙ : 

 

1. Το ΤΕΥΔ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται 

ςυνθμμζνο ςτο τζλοσ αυτισ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και πρζπει να 

υποβλθκεί υποχρεωτικά από τουσ ζχοντεσ προσ τοφτο υποχρζωςθ νομίμωσ και 

προςθκόντωσ υπογεγραμμζνο) 

2. Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ 

ΙV χωρίσ να υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 

Μζρουσ ΙV του ΤΕΥΔ. 

3. Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται ςφμφωνα με τα αναλυτικά 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΕΝΟΤΘΤΑ 

ΟΔΘΓΙΕΣ- ΜΕΟΣ Β), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ κακϊσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79Α του Ν. 

4412/2016 όπωσ ιςχφει  .  

Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:  

 Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 

υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ 

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται 

ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτόν. 
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2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του 

παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 

προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του 

κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 

οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Β. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνει ότι: 

 

 Ότι ζχει λάβει γνϊςθ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ, των όρων τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ 

αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 

 Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, ςε 

περίπτωςθ που κατακυρωκεί ςε αυτόν θ ςφμβαςθ 

 Ότι τα ςτοιχεία που αναφζρει ςτθν προςφορά του είναι ακριβι και αλθκι. 

 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του είναι 120 θμζρεσ 

 

ΑΘΟ 13ο  

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων υποβάλλονται εγγράφωσ. Η υποβολι μόνο 

μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 

διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό, απαιτείται να 

καταρτίςουν και να υποβάλουν εγγράφωσ προςφορά με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 

και ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ, μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 

3. τον ςφραγιςμζνο φάκελο εξωτερικά κα αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία 

γράμματα: 

α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του Διμου. 

γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 

δ) Η  καταλθκτικι θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 

ε) Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, δθλαδι θ επωνυμία, θ 

διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, τθλεομοιοτυπίασ (fax) και θ θλεκτρονικι του 

διεφκυνςθ (email). 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ 

ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

 

4. Σα περιεχόμενα του κυρίωσ  φακζλου ορίηονται ωσ εξισ: 

α) Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 

(β) Ενασ (1) ζνασ υποφάκελοσ   Σεχνικι Προςφορά» και 

(γ) Ζνασ (1) (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». 

 

5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιλαμβάνονται,  
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Σα  δικαιολογθτικά ςτοιχεία – ζγγραφα  που ηθτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ). 

 

6. Στον (υπο)φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά» τοποκετοφνται όλα  τα τεχνικά ςτοιχεία 

τθσ προςφοράσ  ςφμφωνα με όςα αναλυτικά αναφζρονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ 

και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για το προςφερόμενα προϊόν  (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, 

προςπζκτουσ, τεχνικά ςτοιχεία του υπό μίςκωςθ μθχανιματοσ    πιςτοποιιςεισ, 

βεβαιϊςεισ, κλπ , ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.)  Προτεινόμενεσ λφςεισ που 

παρουςιάηουν αποκλίςεισ ι υςτζρθςθ ι είναι δυςνόθτεσ ι αςαφείσ ςε ςχζςθ με τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ςε λειτουργικά χαρακτθριςτικά, απορρίπτονται κλπ)  

 

τα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να 

εμφανίηονται οικονομικά ςτοιχεία. Ενδεχόμενθ εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων 

αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

 

Ειδικότερα ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κατατίκενται πζραν όλων των 

εγγράφων και ςτοιχείων από τα οποία προκφπτει θ ςυμφωνία των τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του υπομίςκωςθ μθχανιματοσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να κατακζςει  :  

α ) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου ότι ζχει λάβει γνϊςθ 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με 

αυτιν διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα 

β)  Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 όπου ο υποψιφιοσ  κα δθλϊνει 

ότι:          

  1. Σο προσ μίςκωςθ μθχάνθμα ζχει όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που 

αναφζρονται ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ.  

2.  αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ και είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςφμφωνα με τα αναλυτικά ςε αυτιν 

αναφερόμενα.  

 

θμειϊνεται ότι όλεσ οι αναφερόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/86, πρζπει να 

φζρουν θμερομθνία υπογραφισ  εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν 

θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται 

βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ.  

Επίςθσ   πρζπει να φζρουν ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ και να υπογράφονται: 

 από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό, ι  

όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ, 

 

7.Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ 

οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία κα πρζπει να ζχει 

ςυνταχκεί και να περιζχει τα απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ oικovoμικά ςτοιχεία τθσ 

προςφοράσ, με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 

 

Οι μετζχοντεσ κα διαγωνιςκοφν προςφζροντασ τιμζσ μονάδοσ ςτισ τιμζσ του  

προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ ςφμφωνα και με το υπόδειγμα 

οικονομικισ προςφοράσ που επιςυνάπτεται ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ. 
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Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, 

διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να 

είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Η προςφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι 

κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ. 

Η δαπάνθ φόρτωςθσ και μεταφοράσ του υπό μίςκωςθ μθχανιματοσ  ςτον τόπο 

παραλαβισ του, βαρφνει τον ανάδοχο, ο οποίοσ ευκφνεται επίςθσ για τθν αςφάλιςθ 

του ζναντι κάκε κινδφνου, μζχρι το χρόνο τθσ παραλαβισ του από τθν αρμόδια 

επιτροπι 

Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν τισ ενδεχόμενεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και 

κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, όπωσ προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ, εκτόσ του Φ.Π.Α., ο οποίοσ 

κα αναφζρεται χωριςτά. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ 

ςφγκριςθ των προςφορϊν. 

 Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ. 

Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι 

διαγωνιςμοφ και με τον τρόπο που υποδεικνφεται από αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που 

δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 

αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν, θ Επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να 

διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι προςφορά) που ζχουν υποβάλει. Η διευκρίνιςθ ι θ 

ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά 

ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ 

μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του 

φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και 

φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων 

τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, 

ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία. 

 

ΑΘΟ 14ο 

    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟ ΤΘΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 

μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο 

ΚΗΜΔΗ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον 

υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ 

δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

 

 Ζνςταςθ επιτρζπεται κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ πζντε 

(5)θμερϊν    από    τθν    κοινοποίθςθ    τθσ    προςβαλλόμενθσ    απόφαςθσ    ςτον 

ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορζα  ι  κατά  τθσ  διακιρυξθσ  μζχρι  πζντε  (5)  θμζρεσ 

πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,  ςφμφωνα με το    άρκρο 

127, Ν.4412/2016.  

 Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ και  εξετάηεται από τθν 

Οικονομικι Επιτροπι, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, 
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εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

 Για  το  παραδεκτό  τθσ  άςκθςθσ  ζνςταςθσ,  απαιτείται  θ  καταβολι παραβόλου 

υπζρ Δθμοςίου , ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ προχπολογιηόμενθσ  αξίασ  

τθσ  ςφμβαςθσ.   

 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

Κάκε άλλο ζνδικο βοικθμα αςκείται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 

ΑΘΟ 15ο  

ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

1. Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των 

τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία 

δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ (Αρκρο 117 Ν. 

4412/2016). 

2. Η Επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν οριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα. Η αποςφράγιςθ 

διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 

εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

3. Αρχικά αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Η Επιτροπι 

καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 

δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνζχεια αποςφραγίηονται οι φάκελοι 

των οικονομικϊν προςφορϊν μονογράφονται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ  

Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται 

αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το 

κριτιριο ανάκεςθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, 

αποςφραγίηονται οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν 

και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 

αποδεκτζσ, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

επιςτρζφονται. 

4. Σο αποτζλεςμα των ανωτζρω ςταδίων, που μποροφν να γίνουν ςε μία 

δθμόςια ςυνεδρίαςθ, επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία 

κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ. 

5. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 127 του Ν. 4412/2016. 
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ΆΘΟ 16ο  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να 

υποβάλει εντόσ  προκεςμίασ δζκα πζντε θμερϊν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που  

εκδίδονται ςφμφωνα με το Ν. 4250/2014 όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 7 τθσ 

παροφςασ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ και 

για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

Σα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι τα 

ακόλουκα: 

1. Για τθν απόδειξθ τθσ µθ ςυνδροµισ των λόγων αποκλειςµοφ τθσ άρκρου 8 οι 

προςφζροντεσ οικονοµικοί φορείσ προςκοµίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά:  

α) απόςπαςµα του του ποινικοφ µθτρϊου εκδόςεωσ του τελευταίου τριµινου πριν 

τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναµο ζγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαςτικι ι 

διοικθτικι αρχι του κράτουσ-µζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθµζνοσ ο οικονοµικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ 

οι προχποκζςεισ και δεν υπάρχει εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ, 

για κάποιο αδίκθµα από τα αναφερόµενα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, 

 Η υποχρζωςθ προςκόµιςθσ του ωσ άνω αποςπάςµατοσ αφορά και ςτα φυςικά 

πρόςωπα και ςτα µζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν 

λόγω οικονοµικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα ςτθν ωσ άνω 

παράγραφο.  

Ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςµζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε) και ΙΚΕ ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ 

υποχρζωςθ του προθγοφµενου εδαφίου αφορά κατϋελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

 Στισ περιπτϊςεισ ανωνφµων εταιρειϊν (Α.Ε) θ υποχρζωςθ του προθγοφµενου 

εδαφίου αφορά κατϋελάχιςτον ςτο ∆ιευκφνοντα Σφµβουλο, κακϊσ και όλα τα µζλθ 

του ∆ιοικθτικοφ Συµβουλίου. Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νοµικϊν προςϊπων, 

θ υποχρζωςθ των προθγοφµενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόµιµουσ εκπροςϊπουσ 

τουσ. θµειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςµα ποινικοφ µθτρϊου φζρει κατά 

δικαςτικζσ αποφάςεισ, οι ςυµµετζχοντεσ κα πρζπει να προςκοµίςουν τισ 

αναφερόµενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

 

 β) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο 

να προκφπτει ότι είναι ενιµεροι ωσ προσ τισ αςφαλιςτικζσ (κφριασ και επικουρικισ), 

και φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θµεροµθνία υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

 

γ) πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ 
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επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό 

διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

 

δ) Για τθν απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελµατικισ 

δραςτθριότθτασ προςκοµίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 

επαγγελµατικοφ ι εµπορικοφ µθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονοµικοί 

φορείσ που είναι εγκατεςτθµζνοι ςε κράτοσ µζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

προςκοµίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελµατικοφ ι 

εµπορικοφ µθτρϊου του Ραραρτιµατοσ XI του Ρροςαρτιµατοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, 

µε το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό 

επάγγελµά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο µθτρϊο, το ζγγραφο ι 

το πιςτοποιθτικό µπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 

µζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 

του ενδιαφεροµζνου ενϊπιον αρµόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυµβολαιογράφου ι αρµόδιου επαγγελµατικοφ ι εµπορικοφ οργανιςµοφ τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθµζνοσ ο οικονοµικόσ φορζασ ότι δεν 

τθρείται τζτοιο µθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν 

εκτζλεςθ του αντικειµζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφµβαςθσ. Ειδικότερα οι 

εγκατεςτθµζνοι ςτθν Ελλάδα οικονοµικοί φορείσ προςκοµίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ 

ςτο Βιοτεχνικό ι Εµπορικό ι Βιοµθχανικό Επιµελθτιριο από το οποίο κα 

πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τουσ 

αφετζρου, τόςο κατά τθν καταλθκτικι θµεροµθνία υποβολισ προςφορϊν, όςο και 

κατά τθν θµζρα υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

 

ε) Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ οι οικονοµικοί φορείσ  

 υποβάλλουν  υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναγράφεται αναλυτικά  ο τεχνικόσ 

εξοπλιςµόσ τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και τθν  άδεια χειριςτοφ του μθχανιματοσ  από 

τθν οποία να προκφπτει   ότι ζχει εμπειρία χειριςμοφ των εν λόγω μθχανθμάτων 

τουλάχιςτον δφο χρόνια 

 

Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται 

εμπρόκεςμα ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ. 

 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 

που υποβλικθκαν ι κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 

τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 

εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ 

πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, θ 

προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του 

προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε 

αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 
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Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι 

για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθ κατακφρωςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. Σο αποτζλεςμα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 

επικυρϊνονται με τθν κατακυρωτικι κατακφρωςθσ. 

 

Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

 

Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ, ουςιϊδεισ 

αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

ε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου. 

Η απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να λθφκεί και μετά τθν 

πάροδο ιςχφοσ των προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν ςυμφωνεί 

και ο μειοδότθσ. 

 

 

  ΑΘΟ 17ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

  

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ με γνωμοδότθςι τθσ προσ 

τθν Οικονομικι Επιτροπι που αποφαςίηει ςχετικά, μπορεί να προτείνει:  

            α) Σθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζροσ αυτισ

 β) Σθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ και επανάλθψθ με τροποποίθςθ ι μθ των 

όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 γ) Σθ διενζργεια κλιρωςθσ μεταξφ ιςότιμων προςφορϊν. 

Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ.  

  

 Θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι που προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι  , 

εφόςον ζχει προςκομίςει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ προςφορά του κρίνεται 

αποδεκτι με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

  Ο μειοδότθσ  που ανακθρφςςεται ανάδοχοσ υπογράφει  ςφμβαςθ, ςε προκεςμία 

όχι μικρότερθ των δζκα  (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι  (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ ανακοίνωςθσ ανάκεςθσ, προςκομίηοντασ και τθν 

προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Με τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον 

προμθκευτι θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που 

ακολουκεί ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 

  

 Θ ςφμβαςθ ζχει διάρκεια 6 μινεσ και 15 θμζρεσ. 

 

 Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν 

προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ 

γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
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οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

 

ΑΘΟ 18ο  

ΧΟΝΟΣ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ  

1. Η παραλαβι του μθχανιματοσ  και θ ζκδοςθ του  ςχετικοφ  πρωτοκόλλου  

παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του μζςα ςτα χρονικά όρια και με 

τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ. 

2.  Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ να ζχει εγκαταςτιςει το μθχάνθμα με τον 

χειριςτι αυτοφ  εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

3. Ο τόποσ παράδοςθσ του Μθχανιματοσ Θρυμματιςτι από τον Προμθκευτι ορίηεται ο 

ΧΤΣΑ Διμου Μυκόνου. Τπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ 

και θ προςφορά κα απορρίπτεται.   

4. Η μεταφορά και παράδοςθ του μθχανιματοσ  κα γίνεται με δαπάνεσ του 

προμθκευτι και με δικά του ι μιςκωμζνα από αυτόν μεταφορικά μζςα  , ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 206 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΘΟ 19Ο   

ΕΚΡΟΘΕΣΜΘ ΡΑΑΔΟΣΘ ΥΛΙΚΩΝ 

 

1.Αν το προϊόν φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του 

ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 

ςφμφωνα με το άρκρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ του μθχανιματοσ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

2.Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

εκπρόκεςμα παραδοκζντοσ μθχανιματοσ, χωρίσ ΦΠΑ.  

3.Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για 

φόρτωςθ παράδοςθ ι αντικατάςταςθ του μθχανιματοσ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Παραλαβισ και 

Παρακολοφκθςθσ Προμθκειϊν τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 

του Διμου  Μυκόνου δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του 

εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο 

προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

 

 

ΑΘΟ 20Ο 

ΡΑΑΛΑΒΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

1. Η παραλαβι του μθχανιματοσ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ και 

Παρακολοφκθςθσ Προμθκειϊν τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221 του Ν.4412/2016 

του Διμου Μυκόνου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και τισ 

ανάγκεσ των υπθρεςιϊν.  
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2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του μθχανιματοσ διενεργείται ποιοτικόσ και 

ποςοτικόσ ζλεγχοσ με μακροςκοπικι εξζταςθ. τθν παραπάνω διαδικαςία μπορεί να 

παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

Η επιτροπι παραλαβισ ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ 

μετά τθ διενζργεια του μακροςκοπικοφ ελζγχου.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα  οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΘΟ 21ο 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ  

Η παραλαβι του μθχανιματοσ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 

παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ 

παράδοςθσ  του μθχανιματοσ. Αν θ παραλαβι του μθχανιματοσ και θ ςφνταξθ του 

ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον 

οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 

αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 

τοφτο ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 

τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει το μθχάνθμα  αποδεικτικό προςκόμιςθσ του, 

ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του Διμου εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ 

του και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 

προμθκευτι.  

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι 

του προμθκευτι, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από 

επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, ςτθν οποία δεν 

μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν 

πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208 του Ν.4412/2016 και ςυντάςςει τα 

ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 

επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ 

ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι 

παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

 

     ΑΘΟ 22ο  

ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

1.ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ 

ποςότθτασ του μθχανιματοσ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 

άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία 

που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.  

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία 

που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του 

ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.  
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Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα προϊόντα που απορρίφκθκαν μζςα 

ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.  

2. Η επιςτροφι των προϊόντων που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν 

προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί 

οριςτικά. τθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν 

ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Η προκεςμία αυτι μπορεί 

να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα 

πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ 

παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα 

ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ 

αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

 Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των προϊόντων 

που απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ . 

Η Ανακζτουςα Αρχι ςε κάκε περίπτωςθ  διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε 

κάκε είδουσ ζλεγχο, εργαςτθριακό κ.λπ. που κα κρίνει ςκόπιμο, προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει και εξαςφαλίςει τθν ςυμφωνία τθσ ποιότθτασ των παραδοκζντων ειδϊν με 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Εφόςον ο ανάδοχοσ δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε το μθχάνθμα 

μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε κθρφςςεται 

υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ και Παρακολοφκθςθσ Προμθκειϊν. Κατά 

λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν4412/16. 

 

 

ΑΘΟ 23ο  

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό μίςκωςθ μθχανιματοσ  κα γίνεται τμθματικά κάκε μινα 

μίςκωςθσ με βάςθ το τελικό τίμθμα του αναδόχου, βάςει τιμολογίου με τθν ζκδοςθ 

χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά. 

 

 

ΆΘΟ 24ο  

ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 
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α) παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα 

που παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο 

από το αρμόδιο όργανο 

β) Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.  

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 

κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 

προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ 

 

 

 

 

 

ΑΘΟ 25ο  

ΕΚΧΩΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

 Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει μζροσ ι ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτο, χωρίσ τθν ζγκριςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ι του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου του φορζα με τον οποίο ζχει ςυνάψει τθ ςφμβαςθ. 

 Η ζγκριςθ παρζχεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ι Διοικθτικοφ υμβουλίου, 

ανάλογα, εφόςον ο τρίτοσ ςτον οποίο γίνεται θ εκχϊρθςθ ζχει τα προςόντα που 

εγγυϊνται, κατά τθν κρίςθ του ςυμβουλίου, τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Ζναντι του Διμου ο ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε «εισ ολόκλθρον» υπεφκυνοσ 

μαηί με αυτόν που τον υποκατζςτθςε. 

 Κατ’ εξαίρεςθ, μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ι Διοικθτικοφ υμβουλίου 

αναλόγωσ, να απαλλαγεί τθσ ευκφνθσ του ο ανάδοχοσ, φςτερα από αίτθςθ του, εάν 

πάςχει από ςοβαρι αςκζνεια θ οποία τον κακιςτά για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

ανίκανο να εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

 Μαηί με τθν αίτθςθ του αναδόχου υποβάλλεται και διλωςθ αποδοχισ εκ 

μζρουσ του τρίτου προσ τον οποίο γίνεται θ εκχϊρθςθ. 

 Μετά τθν εκχϊρθςθ οι πλθρωμζσ γίνονται απ’ ευκείασ ςτο νζο ανάδοχο, ο 

οποίοσ αναλαμβάνει και όλεσ τισ ευκφνεσ από τθ ςφμβαςθ, υποχρεοφμενοσ να 

κατακζςει τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. 

 

     ΑΘΟ 26ο  

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

1. Η παροφςα Διακιρυξθ  κα αναρτθκεί : 

 θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο του ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ 

ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (ΚΗΜΔΗ) τουλάχιςτον δϊδεκα (12) θμζρεσ πριν από 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

 θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου  (www.mykonos.gr) 

 ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ  

 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ: 

 Θα αναρτθκεί θλεκτρονικά ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ « ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 

 Θα δθμοςιευκεί ςτον θμεριςιο Σφπο  
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 2. Σον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ Δθμοςίου, 

Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) για τουσ Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ, ειςφορζσ κλπ., που αναφζρονται ςτθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων.. 

 3. Για ό, τι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, 

και του Ν. 3463/2006. 

  

                                                                                             Μφκονοσ, 22/12/2017 

                                                                                                    Ο Διμαρχοσ Μυκόνου 

 

 

 

                   Κωνςταντίνοσ Ρ. Κουκάσ 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΘΣ (23/01/2018) 
 

A/A ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ0 Α.Τ Μ.Μετρ Ρος  
Τιμ. 

Μονάδοσ Δαπάνθ 

1 

Μίςκωςθ 
μθχανιματοσ 
κρυμματιςτι – 
τεμαχιςτι 
ογκωδϊν, αςτικϊν 
και βιομθχανικϊν 
απορριμμάτων με 
χειριςτι   1 Μινασ    

ΦΡΑ 24%  

  
ΣΥΝΟΛΑ 
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ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *6200+ 
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ, 
84600, Μφκονοσ+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: [Χαράλαμποσ Μυτιλθναίοσ] 
- Σθλζφωνο: *+302289360100] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: *mayor@mykonos.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 
[http://www.mykonos.gr/] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  

“ Μίςκωςθ μθχανιματοσ κρυμματιςτι – τεμαχιςτι  ογκωδϊν, αςτικϊν και βιομθχανικϊν 
απορριμμάτων με χειριςτι για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και δεκαπζντε (15) θμερϊν 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): *90513000] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: 6200 
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : όχι  
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 
 

 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:mayor@mykonos.gr
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 
Σθλζφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
[….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογο5: 
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των 
προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό 
φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, 
για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο 
από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα 
είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει 
ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 
ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ 

(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ 

οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και 

ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ14· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Ημερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+19 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

*+ Ναι *+ Όχι  
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φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)20; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν21: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  
-*+ Ναι *+ Όχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 24 
*……+*……+*……+ 

 





 

 ελίδα 34 
 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα26; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια27 κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

*+ Ναι *+ Όχι 
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αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ 
μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ 
που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι 
ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV 
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει 
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ 
των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται28, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν29. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 
ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Διμο Μυκόνου  
*προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται 
ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των 
πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για 
τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ για τθ  : Μίςκωςθ μθχανιματοσ κρυμματιςτι – 
τεμαχιςτι  ογκωδϊν, αςτικϊν και βιομθχανικϊν απορριμμάτων με χειριςτι για 
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν και δζκα πζντε (15 θμερϊν (ςυνοπτικι περιγραφι, 
παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ 
αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) 

μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, 

των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και 

τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια 

που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 

περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι 

επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, 

ς. 42). 

10 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται 

ωσ “διαφκορά”. 

11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-
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πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ 

ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  

προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ 

αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ 

αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 

εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ 

διατάξεισ.". 

16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ 

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, 

κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των 

μζτρων που λιφκθκαν.  
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22 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 

τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 

ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ 

των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

28 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

29 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) 

που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. 

Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν 

εν λόγω πρόςβαςθ.  




