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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (ΣΠΑΠ) 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 
Ν. Πεντέλη, 06/07/2020 
Αρ. Πρωτ.: 481 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2020 
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.152,00 ΕΥΡΩ 
Κ.Α. : 02.001.2279 
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΥΠΕΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

                                                 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.152,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
όπως σήµερα  ισχύει  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). 

4. Το Π.∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-
08-2016) 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) 
 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

7. Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» . 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

9. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει. 

10.  Του Π.∆. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 
Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
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Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων » 

11.  Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

12.  Την ανάγκη του ΣΠΑΠ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του 
Συνδέσµου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθµόν 14/2020 µελέτη του 
ΣΠΑΠ 

13. Το µε αριθ. Πρωτ.: 370/02-06-2020 έγγραφο του ΣΠΑΠ, για το  εκ νέου αιτήµα, 
για την αγορά µεταχειρισµένου φορτηγού οχήµατος µε ανατροπή προς το 
Πράσινο Ταµείο για την επιχορήγηση 75.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 

14. Την µε αριθ. 177.11/2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΥΠΕΝ-
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ µε την οποία εγκρίνει την διάθεση συνολικού ποσού 
75.000,00€ συµπ. ΦΠΑ και την τροποποίηση αυτής µε την αριθ. 182.12/2020  για 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» για τον ΣΠΑΠ. 

15.  Το γεγονός ότι η σχετική πίστωση περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό του ΥΠΕΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, έτους 2020 µε Κ.Α. 02.001.2279 

16.  Την µε αριθ. 724/04-02-2020 (Α∆Α: 9Η∆Ψ46Ψ844-ΖΤΣ) απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης του Προέδρου ΥΠΕΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του περί δέσµευσης 
πίστωσης για την εν λόγω δαπάνη. 

17. Την υπ’αριθµ. 22/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί εγκρίσεως της 
µελέτης, περί  συντάξεως των όρων διακήρυξης και αποδοχής του ποσού των 
75.000,00€ από το  ΥΠΕΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, 
µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» προϋπολογισµού  74.152,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 14/2020 Μελέτη του 
ΣΠΑΠ. 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ-ΝΟΜΙΣΜΑ 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» Οι τεχνικές προδιαγραφές των 
παρεχόµενων υπηρεσιών προσδιορίζονται επ ακριβώς στην υπ’ αριθµ. 14/2020 Μελέτη του 
ΣΠΑΠ η οποία προσαρτάται στη παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός (εκτιµώµενη αξία σύµβασης) της παρεχόµενης υπηρεσίας 
ανέρχεται στο ποσό των 74.152,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. Η 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη, µε κωδικό CPV 34142000-4, θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.001.2279 
του ΥΠΕΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έτος 2020 (Η µε αριθ. 177.11/2020 Απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΥΠΕΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και την τροποποίηση αυτής µε την αριθ. 
182.12/2020) 
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Το νόµισµα της προσφερόµενης τιµής θα είναι σε ευρώ, µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό να 
είναι: 

1 
Μεταχειρισµένο τριαξονικό φορτηγό µε 
ανατρεπόµενη υπερκατασκευή 

ΤΕΜ 1 59.800,00 59.800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 59.800,00 
  Φ.Π.Α. 24% 14.352,00 
  ΣΥΝΟΛΟ  74.152,00 
   
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  74.152,00 

      
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει µόνο µία προσφορά. 

Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής. 

Τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισµού είναι τα υψηλότερα που µπορούν να γίνουν 
αποδεκτά στον διαγωνισµό τόσο στο σύνολο όσο και σε κάθε υπό υπηρεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΣ-ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο διαγωνισµός θα είναι συνοπτικός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο γραφείο του ΣΠΑΠ, που έχει παραχωρηθεί από το µέλος 
του ΣΠΑΠ που βρίσκεται στη διεύθυνση: ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου, οδός: Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. 
Μόσχα, Περιοχή: Μαρούσι Αττικής, ηµέρα ∆ευτέρα 20 Ιουλίου 200 και ώρα: 10:00  
(καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών), από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών.  

Εάν ο διαγωνισµός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω  αναφερόµενη 
ηµεροµηνία θα επαναληφθεί την επόµενη εργάσιµη µέρα και την ίδια ώρα. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το γραφείο του ΣΠΑΠ, που έχει παραχωρηθεί 
από το µέλος του ΣΠΑΠ ∆ήµο Αµαρουσίου (διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας & ∆ηµητρίου Μόσχα 
– Μαρούσι – τηλ. 2132038292), αφού αποστείλουν σχετική αίτηση και σε συνεννόηση µε τον 
ΣΠΑΠ να εξετάσουν τα οχήµατα και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες συντήρησης 
των οχηµάτων. 

Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους 
βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο 
χώρο στάθµευσης των οχηµάτων του ΣΠΑΠ.  

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται  στο γραφείο του ΣΠΑΠ, που έχει παραχωρηθεί από το µέλος του 
ΣΠΑΠ που βρίσκεται στη διεύθυνση: ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου, οδός: Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. 
Μόσχα, Περιοχή: Μαρούσι Αττικής, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από την εποµένη της 
δηµοσίευσης έως και τη ∆ευτέρα 20 Ιουλίου 200 και ώρα: 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). 
 
Οι προσφορές µπορεί να υποβληθούν και ταχυδροµικά. Σε περίπτωση ταχυδροµικής 
αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από τον ΣΠΑΠ µέχρι τη 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών, µε ευθύνη των προσφερόντων. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της 
σύµβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση. 
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Προσφορές µπορούν να κατατίθενται και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισµού. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την 
καταληκτική ηµεροµηνία στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, 
κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί 
να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. 
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού 
οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 

Για τις προσφορές που κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής κατά τη προηγούµενη παράγραφο  
, η επιτροπή µεριµνά να δοθεί µέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου ο ανάλογος αριθµός 
πρωτοκόλλου σε κάθε προσφορά. 

Η προθεσµία υποβολής των προσφορών είναι µέχρι την ηµέρα και ώρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

Προσφορές  που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, µετά τη παρέλευση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν 
ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.∆.∆. «Σύνδεσµος ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση 
του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.)»  µε τα εξής στοιχεία: 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Ν.Πεντέλη, Τ.Κ. 15239 

Αριθµός Τηλεφώνου: 213 2038292 

Ηλεκτρονική ∆/νση: userspap1@spap.org.gr 

Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες: 

Για θέµατα διαδικαστικά του διαγωνισµού, θέµατα δικαιολογητικών, κλπ: απευθυνθείτε στην 
αρµόδια υπάλληλο του ΣΠΑΠ: κα. Ενωτιάδου Ζαχαρούλα  τηλ: 213 2038292 email: 
userspap1@spap.org.gr 

ΑΡΘΡΟ 5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της Υπηρεσίας θα γίνουν σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις. Για ότι δεν έχει προβλεφθεί ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συµβατικά έγγραφα κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Το συµφωνητικό.  

2. Η Παρούσα ∆ιακήρυξη. 

3. Η προσφορά του αναδόχου. 

4. Η µελέτη 14/2020 του ΣΠΑΠ  

 

ΑΡΘΡΟ 7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  καθώς και ενώσεις 

οικονοµικών φορέων που είναι εγκατεστηµένα σε:   

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,   

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),   

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη  Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ), 

στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
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γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και   

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην άνω περίπτωση γ΄και έχουν συνάψει διµερείς ή 

πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.   

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.        

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Αποκλείονται της συµµετοχής τους όσοι:  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 

προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:  

1. ∆εν προσκοµίσουν ένα από τα παραπάνω αναφερόµενα δικαιολογητικά  

2. Αποκλείεται του διαγωνισµού οικονοµικός φορέας που υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),   

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονοµικού φορέα,   

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),   

δ) δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,   

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 

εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  
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Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά 

κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.  

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων 

αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.  

3. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό, όποιος  έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα, που θέτει εν αµφίβολο την ακεραιότητά του.   

4.Αποκλείεται του διαγωνισµού οικονοµικός φορέας που έχει επιδείξει σοβαρή ή 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 

παρόµοιες κυρώσεις. Επίσης, αν  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 ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή αν έχει αποκλειστεί 

σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.  

4. Αποκλείεται επίσης του διαγωνισµού :  

 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 

τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την 

εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους  

5. Αποκλείεται της συµµετοχής για όποιον συντρέχει η σύγκρουση συµφερόντων του άρθρου 24 του 

Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 8.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Επί ποινή αποκλεισµού, οι προσφορές  υποβάλλονται εγγράφως, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη Προσφορά ,  
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β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, (ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (ΣΠΑΠ) 

γ) ο τίτλος της σύµβασης,  

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών),  

ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 
τηλεοµοιοτυπίας-fax και η ηλεκτρονική του διεύθυνση-email) 

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

Μέσα στο παραπάνω φάκελο  θα περιέχονται, επί ποινή αποκλεισµού, τρεις (3) επιµέρους 
ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι  που θα φέρουν τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου και είναι 
οι εξής: 

α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω τρεις (3) επιµέρους φάκελοι που θα περιέχονται στο φάκελο προσφοράς 
περιλαµβάνουν τα εξής: 

Α1.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά συµµετοχής” θα πρέπει να 
περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά : 

1. Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του  
Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, 
σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 158/2016 απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698 16-11-2016), το οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα 
διακήρυξη.  

Οδηγίες για τη συµπλήρωσή της µπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. µε αρ. πρωτ. 5797/25-11-2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Oι πληροφορίες που ορίζονται στα µέρη ΙΙ και ΙΙΙ δεν πρέπει να παρέχονται για 
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας. 

Οι απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής του µέρους IV 
περιορίζονται αποκλειστικά στο «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»  και δεν 
χρήζει συµπλήρωσης το υπόλοιπο µέρος. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά , 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νοµικού 
προσώπου από τον νόµιµο εκπρόσωπο), φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 30 
ηµερολογιακών ηµερών πριν τη καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής.  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
στην ένωση . 

  Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία 
έχουν  τη  µορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νοµοθεσία  από  την  οποία 
διέπονται.  
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  Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες 
ή ενώσεις προµηθευτών, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. 
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο 
ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο 
διαγωνισµό. 

 

Α2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”  θα πρέπει να περιέχει, επί 
ποινή αποκλεισµού, να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναγράφονται 
στην µε αριθµό 14/2020 µελέτη του ΣΠΑΠ και πιο συγκεκριµένα:  

Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, κάθε 
διαγωνιζόµενος, κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του, είναι υποχρεωµένος να 
συµπεριλάβει, κατ' ελάχιστο, τις ενότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι η 
παράθεση των παρακάτω τεχνικών στοιχείων δε θα πρέπει να περιέχει ασάφειες και θα είναι 
κατά το δυνατόν τεκµηριωµένη µε συνοδευτικά έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση των 
σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας. Το προς προµήθεια όχηµα θα παραδοθεί στον 
ΣΠΑΠ έτοιµο προς κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά των προµηθευτών θα 
συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα (πινακίδων, τέλη χρήσης κλπ). .  

Με την προσφορά του  ο προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει για  το όχηµα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι στην τελική τιµή προσφοράς, 
συµπεριλαµβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης κρατικών πινακίδων (τέλη 
ταξινόµησης, τέλη κυκλοφορίας έτους παράδοσης κ.λ.π.), στο όνοµα του 
ΣΠΑΠ. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί µε τις νόµιµες κρατικές πινακίδες. Επιπλέον 
θα συµπεριλαµβάνεται και η πινακίδα πρόγραµµα «Πράσινο Ταµείο», 
διαστάσεων και κειµένου τα οποία θα ορισθούν σε συνεννόηση µε την αρµόδια 
υπηρεσία. 

2. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης.  

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών στον 
Ελληνικό χώρο, για την κάλυψη τουλάχιστον 10 χρόνων, και θα τα χορηγεί στο 
Φορέα εκµετάλλευσης του οχήµατος ανεξάρτητα µε τον φορέα συντήρησης σε 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ζήτησή τους. Θα δοθεί πλήρης 
τιµοκατάλογος των ανταλλακτικών του φορτηγού και της υπερκατασκευής από 
τον κατασκευαστή ή τον επίσηµο αντιπρόσωπο.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για την προσφερόµενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος χωρίς 
περιορισµό χιλιοµέτρων. 

Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή σε εξουσιοδοτηµένα 
συνεργεία εφ' όσον το µηχάνηµα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα µεταφέρεται µε 
έξοδα της προµηθεύτριας εταιρίας. Σ' αυτή την περίπτωση η µετάβαση του συνεργείου 
διαπίστωσης της αδυναµίας κίνησης κ.λ.π. θα γίνεται εντός το πολύ 5 ηµερών, από την 
έγγραφη ειδοποίηση. 

5. Εικονογραφηµένα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (PROSPECTUS). 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εκποµπές ρύπων συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 
του Ν4412/2016 Παράρτηµα XIII όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει. 
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Επιπλέον µε την προσφορά θα ορίζεται αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης των χειριστών και 
των συντηρητών του οχήµατος, θεωρητικά και πρακτικά µε επίδειξη επί του οχήµατος. Το 
πρόγραµµα αυτό θα αρχίσει µετά την παραλαβή του οχήµατος και είναι δυνατόν να συνεχίζεται 
και κατά το πρώτο διάστηµα της λειτουργίας του. 

Ειδικότερα, όσο διαρκεί η εγγύηση, ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στο χειρισµό 
οποιονδήποτε χειριστή, οµαδικά ή µεµονωµένα, στη φάση εκτέλεσης των σέρβις. 

Τέλος, η  κάθε προσφορά θα προσδιορίζει µε ποινή αποκλεισµού  τα πιο κάτω στοιχεία που θα 
προκύπτουν και από εγχειρίδια , εικόνες σχεδιαγράµµατα, κ.τ.λ. των εργοστασίων κατασκευής 
στην Ελληνική γλώσσα: 

1) Πλαίσιο 

• Χώρα προέλευσης 

• Εργοστάσιο κατασκευής 

• Τύπος 

• Έτος κατασκευής 

• Εξωτερικές διαστάσεις οχήµατος (µήκος, πλάτος, ύψος)  

• Απόσταση αξόνων 

• Ολικό µήκος πλαισίου 

• Ελάχιστο ύψος πλαισίου από το έδαφος εµπρός/πίσω (άφορτο) 

• Επιτρεπόµενο ολικό µικτό φορτίο (νόµιµο) 

• Επιτρεπόµενο ολικό µικτό φορτίο (συνολική τεχνική αντοχή) 

• Ικανότητα φόρτισης πλαισίου (νόµιµο) 

• Ικανότητα φόρτισης πλαισίου (συνολική τεχνική αντοχή) 

• Ίδιο βάρος πλαισίου µετά του εφεδρικού τροχού, εργαλείων, καυσίµων και οδηγού 

• Κατανοµή ιδίου βάρους πλαισίου κατά άξονα 

• Χαρακτηριστικά ελαστικών (διαστάσεις, λινά κλπ) 

• Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίµου 

2) Κινητήρας  

• Εργοστάσιο κατασκευής 

• Τύπος 

• Έτος κατασκευής 

• Χιλιόµετρα ή ώρες λειτουργίας 

• Σύστηµα τροφοδοσίας 

• Ειδική κατανάλωση καυσίµου 

• Κυβισµός 

• Σχέση συµπίεσης 

• Αριθµός εµβόλων και διάταξη αυτών 

• Ιπποδύναµη (διαγράµµατα) 

• Ροπή στρέψεως (διαγράµµατα) 

• Ονοµαστική ισχύς 
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• Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο µικτού φορτίου (Περιγραφή φίλτρων 
(αέρος, καυσίµου κ.λ.π.) 

• Στάθµη θορύβου 

• Σύστηµα ψύξεως, περιγραφή 

• Αντιρρυπαντική τεχνολογία, περιγραφή συστήµατος 

 

3) Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

• Περιγραφή του συστήµατος µετάδοσης κίνησης 

4) Σύστηµα ανάρτησης - Ελαστικά 

• Περιγραφή του συστήµατος 

5) Σύστηµα πέδησης 

• Περιγραφή συστήµατος πέδησης 

6) Σύστηµα διεύθυνσης 

• Περιγραφή συστήµατος 

7) Καµπίνα χειρισµού 

• Περιγραφή του θαλάµου 

8) Σύστηµα Μετάδοσης κίνησης σε παρελκόµενα 

• Περιγραφή συστήµατος 

9) ∆ιαστάσεις- Βάρη 

• Περιγραφή 

10) Κιβωτάµαξα 

 
Παράδοση  
Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική παράδοση θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή µε τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προµηθευτή.    
 

Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» θα περιέχει, επί ποινή 
αποκλεισµού τα οριζόµενα σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στη παρούσα διακήρυξη 
υπόδειγµα. 

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος Εκατόν Είκοσι (120) ηµερών από την επόµενη 
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από 
αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην οικονοµική προσφορά πρέπει να φαίνεται το συνολικό ποσό και πρέπει να αναγράφεται 
και ολογράφως µαζί µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

Προσφορές µε συνολική τιµή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, απορρίπτονται. 

Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ΣΠΑΠ. 

Όλες οι τιµές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισµένες. Προσφορά που θέτει 
όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίνεται 
ενιαία τιµή για µία ή όλες τις υπηρεσίες της διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονοµικούς φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) 
κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – 
µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  
 

Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής ή η 
προσκόµιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου, 
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να καταθέσει µόνο µία προσφορά. 
 
Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
διαγωνισµού, ή παρουσιάζουν µη προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως απαράδεκτες µε 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΠΑΠ ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι  γραµµένα στην Ελληνική γλώσσα . Ξενόγλωσσα έγγραφα 
πρέπει να συνοδεύονται επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.  

Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 
πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεως και 
διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 
 
- Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 
2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν 
καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις 
κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων 
αντιγράφων.  

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή 
της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται 
και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 





12 
 

συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις 
της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες. 
 

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 
του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζοµένους. 

ΑΡΘΡΟ 9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία  
στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο 
αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του 
πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Για 
τις προσφορές που κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής κατά τη παράγραφο αυτή ,η επιτροπή 
µεριµνά να δοθεί µέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου ο ανάλογος αριθµός πρωτοκόλλου σε κάθε 
προσφορά. 
           
Η επιτροπή παραλαµβάνει από την υπηρεσία του πρωτοκόλλου  του ΣΠΑΠ τους φακέλους των 
προσφορών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις 
εκπρόθεσµες προσφορές (µετά τη λήξη υποβολής των προσφορών), προκειµένου να 
επιστραφούν.             
 
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του 
Ν.4412/2016, ξεκινά την αποσφράγιση των προσφορών. Η  αποσφράγιση διενεργείται 
δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
µονογράφεται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό. Η επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής.  
 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να 
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί (το παραπάνω δεν ισχύει αν η 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και 
των οικονοµικών  γίνουν  σε µία δηµόσια συνεδρίαση). Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι 
φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται και ακολουθεί η ανακοίνωση των τιµών από την επιτροπή σε όλους τους 
συµµετέχοντες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές  µε  τη σύνταξη του ανάλογου 
πρακτικού µε τα σχετικά αποτελέσµατα. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούµενα στάδια, οι φάκελοι οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται.  
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Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, επικυρώνονται 
µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται µε 
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες.  
  
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών 
προσφορών µπορούν να γίνουν και σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής 
µε τη σύνταξη ενός πρακτικού. 
Οι αποσφραγίσεις των φακέλων γίνονται σε δηµόσιες συνεδριάσεις ενώ  η Επιτροπή προβαίνει 
σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτοµερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια 
των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής και διαπιστώνει τη συµφωνία 
ή ασυµφωνία τους µε τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης . 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
  
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών , η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες 
ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου 
και των υποφακέλων των προσφορών , λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες 
συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, 
πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Α’ 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση 
της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που 
θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η 
διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά 
µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 
που έχουν ήδη υποβληθεί. 
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των 
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού 
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. 
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα 
σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, 
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την 
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 
5.Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις 
παπαραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 
αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχονται 
και αποσφραγίζονται   από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε µέρα που θα οριστεί 
από αυτή ώστε να  ενηµερωθούν όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές για να λάβουν γνώση 
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν : 
 
    Α. Πιστοποιητικά  αρµόδιας αρχής (όλων των οργανισµών ασφάλισης που δηλώνει στην 
υπεύθυνη δήλωση της επόµενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  
Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  
την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
    Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,στην οποία  ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει 
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.  
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νοµικού προσώπου 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο)  και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής.  
 
    Γ. Πιστοποιητικό  αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσωρινός ανάδοχος 
είναι ενήµερος  ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. 
Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ηµεροµηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
    ∆. Πιστοποιητικό  έκδοσης τελευταίου εξαµήνου (από την ηµεροµηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης), αρµόδιας αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα εµπορικό ή 
επαγγελµατικό µητρώο  που τηρείται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του (οικείο επιµελητήριο 
ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελµα τους 
και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος για τα φυσικά πρόσωπα µε τις αντίστοιχες µεταβολές του 
(αν δεν προκύπτει  το ειδικό επάγγελµα από το επιµελητήριο ή την επαγγελµατική οργάνωση). 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εµφαίνεται το ειδικό επάγγελµα το οποίο είναι 
και σχετικό µε το αντικείµενο της σύµβασης και να προσκοµίζονται τα απαραίτητα έγγραφα 
που το πιστοποιούν. 
 
   Ε. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισµού σύµφωνα µε τη παρ.1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) µήνες πριν από 
την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτού. 
∆) Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων  η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία που διέπονται. 
 
Εάν από το υποβληθέν  ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος το αδικήµατος  για το οποίο 
καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι: 
i.  ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του.  
ii. ∆εν έχει επιδείξει σοβαρή ή 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 παρόµοιες κυρώσεις. 
Επίσης, ότι δεν 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 ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή αν έχει αποκλειστεί σύµφωνα 
µε το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
 
iii. ∆εν συντρέχει η σύγκρουση συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016. 
 
Ζ. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου   νοµικού 
προσώπου.     
- Εδώ προσκοµίζονται τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 

εκπροσώπησης (όπως  π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
διαγωνιζοµένου   ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της 
εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής 
κλπ.) . 

 
 Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα 
που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να 
προσκοµίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο 
διαγωνισµό. 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
1. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 
– µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους – µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις µαζί µε την ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση προσκοµίζεται 
έγγραφο δικαστικής  ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα 
ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νοµικού προσώπου 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής.  
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση . 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία       
έχουν  τη  µορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νοµοθεσία  από  την  οποία 
διέπονται.  
2. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
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3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν,είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής  , χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία µαταιώνεται. 
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 
4412/2016 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 
4412/2016  η διαδικασία µαταιώνεται. 
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης.   
7. Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύει ο ν. 
4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων και διευκρινίζονται δε 
σχετικά τα εξής: 
 
- Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 
του ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.  

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή 
της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 
36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη 
επισηµείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας 
(Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες. 

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
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και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζοµένους. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, ξεκινά την αποσφράγιση των 
προσφορών σε δηµόσια συνεδρίαση, την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην περιληπτική 
διακήρυξη. Στην αποσφράγιση µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι (ή οι εξουσιοδοτηµένοι) 
εκπρόσωποι των προσφερόντων. Η αποσφράγιση γίνεται κατά την παρακάτω διαδικασία σε 
τρεις διακριτές φάσεις: 
 
Α. Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής. 
Αποσφραγίζεται µόνον ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και µονογράφονται από τα µέλη της 
Επιτροπής τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Ο σφραγισµένος υποφάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς µονογράφεται επίσης από τα µέλη της Επιτροπής αλλά δεν αποσφραγίζεται σε 
αυτή τη φάση. 

Εξετάζονται από τα µέλη της Επιτροπής τα δικαιολογητικά συµµετοχής των προσφερόντων και 
συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και η πληρότητα/ορθότητα 
ή µή των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. 
 
Β. Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
Μονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια αξιολογούνται, µόνον οι τεχνικές 
προσφορές των εταιριών που πέρασαν επιτυχώς τη φάση ελέγχου των δικαιολογητικών και 
συµπληρώνεται το σχετικό πρακτικό. 
 
Γ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών. 
Αποσφραγίζονται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των εταιριών που πέρασαν επιτυχώς και από 
τη φάση ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Τα µέλη της επιτροπής µονογράφουν κάθε φύλλο 
των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια αξιολογούν συγκριτικά τις προσφορές και σε σχέση 
µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό του διαγωνισµού. Προσφορές µε συνολική τιµή που 
υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, απορρίπτονται.  
Σε περίπτωση που δύο προµηθευτές προσφέρουν την ίδια ακριβώς τιµή και εφόσον αυτή η 
τιµή µειοψηφήσει στο διαγωνισµό, διενεργείται δηµόσια κλήρωση παρουσία των 
ενδιαφεροµένων µερών. 
Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή του 
ΣΠΑΠ για την τελική έγκριση. 

ΑΡΘΡΟ 13. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, το αρµόδιο 
τµήµα του ΣΠΑΠ προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, αφού 
ο ανάδοχος καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 
(αν προβλέπεται από τη παρούσα διακήρυξη) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για Εκατόν Είκοσι (120) Ηµέρες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του συµφωνητικού, µε δυνατότητα επιµήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν 
συµφωνίας των δύο µερών και ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την 
υπογραφή του συµφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης , το ύψος 
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – 
µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα  στοιχεία της παρ.4 του 
άρθρου 72 Ν.4412/2016,ήτοι : 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος 
της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 
iα) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης 
 
Η εγγυητική καλής εκτέλεση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον  ως και 2 µήνες µετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Στη συµβατική αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις  (και τα τέλη χαρτοσήµου) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.  
Τα παραπάνω ποσά έχουν περιληφθεί στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή και καµία 
αµφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόµενη απαίτηση από τον ανάδοχο για 
επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 
Γενικά ο ανάδοχος βαρύνεται βάση των κειµένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον ΦΠΑ που βαραίνει τον ∆ήµο. 

ΑΡΘΡΟ 16.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-  

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% 
της αξίας του τιµολογίου, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου 
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ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και µετά τη σχετική έκδοση του σχετικού 
χρηµατικού εντάλµατος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του συµφωνητικού και να παραδίδει εµπρόθεσµα τα 
αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στην Οικονοµική Υπηρεσία προκειµένου να εκδοθεί το 
σχετικό χρηµατικό ένταλµα. 

Οι τιµές δεν δύνανται αναπροσαρµογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύµβασης και έως την τελική εξόφληση. 

 

ΆΡΘΡΟ 18. ΕΚΧΩΡΗΣΗ –ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε 
τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορµής της παρούσης, καθώς επίσης απαγορεύεται η 
εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ   

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία 
µπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 220 του 
Ν.4412/2016. 
Η κήρυξη οικονοµικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 203 και 204 του 
Ν.4412/2016. 
Κατά την εκτέλεση ∆ηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις Ν.4412/2016  , β) οι 
όροι της σύµβασης και της µελέτης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας σύµφωνα µε 
το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα και στο άρθρο 221 Ν.4412/2016,εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό(1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης (χωρίς 
Φ.Π.Α). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν ή ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 ΑΡΘΡΟ 21. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010.  

Επιπροσθέτως, περίληψη τη διακήρυξης και η παρούσα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα 
του ΣΠΑΠ, όπου προσφέρεται ελεύθερη, άµεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύµβασης. 

Τέλος, η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατά 
τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ:Β/3400/2012). 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη  σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της  
συγκεκριµένης πληροφορίας.  
Τονίζεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές  µονάδος, 
τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα  στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών  φορέων ασκείται, 
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α΄34). 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΓΛΩΣΣΑ 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό 
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από 
το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε 
από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

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

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι  οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄του Ν.4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δηµοσίων  συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.  





21 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΙΩΜΟΣ 
 
 
Συνηµµένα: 1.Παράρτηµα Α΄:   «Η υπ΄αριθµ 14/2020 Μελέτη του ΣΠΑΠ 

2.Παράρτηµα B:΄   «Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς» 
3. Παράρτηµα Γ΄: «Υπόδειγµα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς» 
4. Παράρτηµα ∆΄: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του 
άρθρου 79 παρ.4 του  Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης 
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 
158/2016 απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΦΕΚ Β’ 3698 16-11-2016), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα Α’: 14/2020 Μελέτη του ΣΠΑΠ 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ:74.152,00€ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 

 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) 
 
 

 
 
 
Αντικείµενο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
CPV:34142000-4 
Αριθµός Μελέτης:14/2020 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.152,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) 

 

 

 
Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
CPV:34142000-4 
Αριθµός Μελέτης:14/2020 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:74.152,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο Σύνδεσµος Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού( Σ.Π.Α.Π.) υπέβαλλε πρόταση στο 

Πράσινο Ταµείο µε σκοπό την χρηµατοδότηση της αγοράς ενός µεταχειρισµένου Φορτηγού µε 
ανατρεπόµενη υπερκατασκευή η οποία εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πράσινου 
Ταµείου. 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης του στόλου του Συνδέσµου, υπάρχει η ανάγκη για την αγορά 
ενός µεταχειρισµένου τριαξονικού φορτηγού, το οποίo θα έχει ανατρεπόµενη υπερκατασκευή. 

Η αγορά του παραπάνω έχει εγκριθεί µε την µε αρ.182.12/2020 τροποποίηση της 
173.1/2020 απόφαση του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου. 

Το  φορτηγό θα πρέπει να είναι ευφήµως γνωστού κατασκευαστή, τελευταίας τεχνολογίας, 
ευρέως διαδεδοµένου στη χώρα µας, πρώτης κυκλοφορίας τελευταίας πενταετίας και 
κατηγορίας ρύπων  EURO 6 . 

Θα πρέπει να εκπληρώνει  τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς όσο αφορά 
την πρόληψη των ατυχηµάτων και την προστασία των εργαζοµένων (Π.∆.18/96, 93/44 ΕΟΚ, 
93/68 ΕΟΚ - σήµανση CE). Το φορτηγό θα έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε προδιαγραφές και 
περιορισµούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος, εκποµπές ρύπων κατά την ηµεροµηνία κατασκευής τους. 

Το φορτηγό θα πληροί όλους τους όρους του ΚΟΚ και τις σύγχρονες οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εξασφαλίζεται η νόµιµη κυκλοφορία του και η ασφαλής λειτουργία 
του.  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 74.152,00€  
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%). 
 
 
 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10-6-20 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10-6-2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 
  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
 

 
 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Στα πλαίσια της ενίσχυσης του στόλου του Συνδέσµου, υπάρχει η ανάγκη για την αγορά ενός 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) 

 

 

Αντικείµενο:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
CPV:34142000-4 
Αριθµός Μελέτης:14 /2020 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.152,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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τριαξονικού  φορτηγού, το οποίο θα έχει  ανατρεπόµενη υπερκατασκευή. 
Η αγορά του παραπάνω έχει εγκριθεί µε την µε αρ. 182.12/2020 τροποποίηση της 173.1/2020 

απόφαση του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου. 
Το  φορτηγό θα πρέπει να είναι ευφήµως γνωστού κατασκευαστή, τελευταίας τεχνολογίας, ευρέως 

διαδεδοµένου στη χώρα µας, πρώτης κυκλοφορίας τελευταίας πενταετίας και κατηγορίας 
ρύπων  EURO 6 .  

 
 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
 
Α. Πλαίσιο  

Το υπό προµήθεια πλαίσιο θα είναι µεταχειρισµένο , πρώτης κυκλοφορίας έως 5 έτη, 
γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων. Θα είναι 
τριαξονικό  (6X2) µε ιπποδύναµη µεγαλύτερη των 400 HP και µικτό βάρος µεγαλύτερο των 
20.000 κιλών  τουλάχιστον (όρος επί ποινή αποκλεισµού). 

Το πλαίσιο του οχήµατος θα είναι ισχυρής κατασκευής (από χάλυβα υψηλής ποιότητας), 
βαρέως τύπου, έτσι ώστε να µην δέχεται στρέψεις και µηχανικές παραµορφώσεις για χρήση µε φορτίο 
µέχρι και 20% µεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπόµενου. 

Το ελάχιστο πάχος των διαµηκών δοκών, θα πρέπει να είναι τόσο όσο θα πρέπει προκειµένου 
να εξασφαλίζεται η ακαµψία του πλαισίου, ενώ θα υπάρχουν διαδοκίδες (γέφυρες) που θα ενισχύουν 
επί πλέον την αντοχή του. Επίσης θα υπάρχει άγκιστρο ρυµούλκησης εµπρός. Όλο το πλαίσιο θα έχει 
υποστεί κατεργασία και προστασία κατά της οξείδωσης. 
 
Β. Κινητήρας  

Ο κινητήρας πρέπει να είναι εξακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, υδρόψυκτος, κυλινδρισµού 5,0 
- 10,0 περίπου It, ισχύος µεγαλύτερη των 400 HP (όρος επί ποινή αποκλεισµού) ώστε να 
αντιστοιχούν τουλάχιστον 11,00 Ηρ ανά τόνο µεικτού βάρους οχήµατος, σύγχρονης τεχνολογίας. Θα 
διαθέτει συστήµατα υπερπλήρωσης turbo και ενδιάµεσης ψύξης intercooler. 
Θα γίνει πλήρης περιγραφή, υλικά κατασκευής του κινητήρα, επιπλέον συστήµατα, κτλ. Επιθυµητή η 
ύπαρξη µηχανόφρενου ή βαλβιδόφρενου προηγµένης τεχνολογίας, όπου θα γίνει περιγραφή του 
τρόπου λειτουργίας του.Θα λιπαίνεται υπό πίεση και η επαρκής λίπανσή του θα διασφαλίζεται και σε 
εργασία σε κεκλιµένα εδάφη, η διάταξη των φίλτρων αέρος θα είναι κατάλληλη για την προστασία του 
από συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων στο περιβάλλον εργασίας του 
και θα υπάρχει όργανο ένδειξης για την έγκαιρη αντικατάσταση των φίλτρων. Θα έχει όλες τις λοιπές 
διατάξεις για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις 
κινδύνου βλάβης. Όλα τα εξαρτήµατα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα 
βρίσκονται σε προσιτό για τους τεχνίτες σηµείο. 
Το σύστηµα ψύξεως κινητήρα θα χρησιµοποιεί ψυκπκό υγρό µε βεβιασµένη κυκλοφορία, θα είναι 
υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και θα εξασφαλίζει τη συνεχή οµαλή λειτουργία του µηχανήµατος υπό τις 
πλέον δυσµενής συνθήκες εργασίας. 
Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκποµπή καυσαερίων  κατηγορίας 
ρύπων EURO 6, κατά την ηµεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας του καθώς και τις αντίστοιχες για το 
θόρυβο (επί ποινή αποκλεισµού). Με την προσφορά θα κατατεθούν και τα αντίστοιχα διαγράµµατα 
ροπής και ισχύος σε συνάρτηση µε τις στροφές του κινητήρα. 
 
Γ. Σύστηµα σύµπλεξης 

Μονός δίσκος, ξηράς εµπλοκής µε υδραυλική υποβοήθηση 
 

∆. ∆ιαστάσεις- Βάρη 
Η απόσταση του εµπρόσθιου άξονα από τον πρώτο οπίσθιο, δηλαδή το µεταξόνιο, θα είναι 

περίπου 4,000 mm και όχι µεγαλύτερη από 5,500 mm επί ποινή αποκλεισµού, ενώ το µικτό βάρος θα 
είναι µεγαλύτερο από 20τόνους τουλάχιστον. Θα αναφερθεί το τεχνικά επιτρεπόµενο φορτίο του 
οχήµατος καθώς και οι µέγιστες φορτίσεις στους άξονες, ιδιαίτερα για τον οπίσθιο άξονα η µέγιστη 
δυνατή φόρτιση. 
Γενικά το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής βαρέως τύπου ικανό να δεχτεί αυξηµένο φορτίο κατά 
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25%. 
 
Ε. Σύστηµα διεύθυνσης 

Θα είναι υδραυλικό, προωθηµένης κατηγορίας οδήγησης. Θα δοθεί η µικρότερη δυνατή ακτίνα 
στροφής. 

 
ΣΤ. Κιβώτιο ταχυτήτων 

Θα είναι µηχανικό ή αυτόµατο, γνωστού και εύφηµου οίκου κατασκευής κιβωτίων ταχυτήτων, 
µε τουλάχιστον έξι ταχύτητες εµπροσθοπορίας, και µίας οπισθοπορίας, όλες συγχρονισµένες. 
Θα γίνει πλήρης περιγραφή και θα δοθούν οι σχέσεις µετάδοσης. 
Θα υπάρχει ειδική έξοδος για την προσαρµογή  δυναµολήπτη (Ρ.Τ.Ο.), ο οποίος θα είναι κατάλληλος 
για την λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος της υπερκατασκευής. 

Η ταχύτητα κατά την εµπροσθοπορεία, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 90km/h 
περιορισµένη από ηλεκτρονικό κόφτη. Η αναρριχητική ικανότητα θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 15% 
µε πλήρες φορτίο. 

 
Ζ. Σύστηµα Πέδησης 

Θα είναι µε δύο ανεξάρτητα κυκλώµατα και σύµφωνο µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις 
σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε. Θα φέρει δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς ή ταµπούρα πίσω , 
µε σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών ABS (επί ποινή αποκλεισµού). 

Θα αναφερθεί η διάµετρος των δίσκων και η ολική επιφάνεια τριβής. Το σύστηµα πέδησης θα 
επενεργεί σε όλους τους τροχούς για αποτελεσµατικό φρενάρισµα του φορτηγού σε κάθε περίπτωση. 
Θα γίνει πλήρης περιγραφή του συστήµατος παραγωγής πεπιεσµένου αέρα και θα δοθούν τα τεχνικά 
του χαρακτηριστικά. Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς µε πνευµατική µετάδοση, 
και θα είναι ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήµατος σε περίπτωση απώλειας αέρα.Επιθυµητή 
η ύπαρξη µηχανόφρενου ή βαλβιδόφρενου ή ηλεκτρόφρενου προηγµένης τεχνολογίας. 

Η. Σύστηµα ανάρτησης 
Θα είναι στιβαρής κατασκευής µε παραβολικά ελάσµατα ή αερόφουσκα στον εµπρόσθιο και 

τον οπίσθιο άξονα. Θα υπάρχουν ράβδοι σταθεροποίησης και στρέψης. Θα γίνει πλήρης περιγραφή 
και θα αναφερθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

 
Θ.Άξονες 

Θα είναι ισχυρής κατασκευής, ικανοί να δεχτούν µεγάλα φορτία. Θα δοθεί πλήρης 
περιγραφή.Θα αναφερθεί το τεχνικά επιτρεπόµενο φορτίο του κάθε άξονα, ιδιαίτερα για τον οπίσθιο 
άξονα η µεγίστη δυνατή φόρτιση.  Επιθυµητό να είναι µε 4χ4 κίνηση ή να έχει ASR. 
Ι.Ελαστικά 

Θα έχει εννιά (09) ελαστικά κατάλληλων διαστάσεων, ( µονά εµπρός, διπλά πίσω και έναν 
πλήρη εφεδρικό τροχό ), τύπου Radial χωρίς αεροθαλάµους, σύµφωνα µε τις οδηγίες ERTRO. 

Κ.Χώρος οδήγησης 
 

Θα είναι τύπου προωθηµένης οδήγησης, ισχυρής κατασκευής µε χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, 
µονωµένος έναντι της θερµότητας και θορύβου. Εσωτερική επένδυση θαλάµου µε κατάλληλο ανθεκτικό 
υλικό άριστης ποιότητας. Το κάθισµα του οδηγού θα είναι αεροκάθισµα µε εργονοµικές προδιαγραφές, 
πλήρως ρυθµιζόµενο. Επίσης θα φέρει θέσεις για έναν τουλάχιστον επιβάτη. Εξωτερικά θα υπάρχουν 
τουλάχιστον τέσσερις καθρέπτες, θερµαινόµενοι και ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι. 

Θύρες εφοδιασµένες µε κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες ρυθµιζόµενου ανοίγµατος µέχρι 
100% µε ηλεκτροκίνητο χειρισµό. Τουλάχιστον δύο στρεπτά αλεξήλια εσωτερικά και ένα σταθερό 
εξωτερικά, ικανό αριθµό υαλοκαθαριστήρων δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και µίας διακοπτόµενης 
καθώς και συσκευή πλυσίµατος αλεξηνέµου. 

Ολόκληρος ο θάλαµος θα έχει ανεξάρτητο, εξελιγµένο σύστηµα ανάρτησης και θα είναι 
ανακλινόµενος υδραυλικά για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα. 

Θα διαθέτει πλήρες ταµπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται 
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει ψηφιακό 
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ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε, περιοριστή ταχύτητας, στροφόµετρο, ταχύµετρο, όργανο ένδειξης 
ποσότητας καυσίµου και όργανο ένδειξης θερµοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα. 

Θα γίνει αναλυτική περιγραφή των οργάνων, των ενδεικτικών λυχνιών και των χειριστηρίων 
που θα υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης του φορτηγού. Θα φέρει συστήµατα θέρµανσης, 
αερισµού, και κλιµατισµού (aircondition). 
Θα δοθούν επιπλέον στοιχεία της καµπίνας οδήγησης και θα αναφερθούν οι τυχόν ανέσεις που 
διαθέτει. 

 
Λ. Υπερκατασκευή 
 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 
Η προσφερόµενη υπερκατασκευή θα καλύπτει όλες τις οδηγίες ασφαλείας και θα φέρει σήµανση CE 

. 
Θα είναι κατασκευασµένη από χάλυβα ST37. 
Θα εδράζεται επί του πλαισίου µε ψαλίδια και θα φέρει δύο έµβολα ανύψωσης. 
Οι διαστάσεις και τα βάρη της να είναι τέτοια ώστε να µπορεί να κυκλοφορεί νόµιµα ανά την επικράτεια. 
Με την προσφορά θα δοθούν αναλυτικά: 
• ∆ιαστάσεις ανατροπής 
• Σχέδιο µε όλα τα τεχνικά στοιχεία 
• Υλικά κατασκευής 
• Υλικά σήµανσης 
• Υλικά βαφής 
• ∆ήλωση CE του εργοστασίου κατασκευής 
• Πιστοποιητικό ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής 
• Τύπος αντλίας υδραυλικού 
• Τύπος εµβόλων 
 

Μ.Εξοπλισµός 
 
Το όχηµα θα παραδοθεί τουλάχιστον µε τον παρακάτω εξοπλισµό : 

• Κίτρινη λωρίδα στα πλαϊνό. 
• Επιγραφές που θα ορισθούν από τον ΣΠΑΠ. 
• Πλήρη εφεδρικό τροχό, µπουλονόκλειδο, γρύλος. 
• ∆ύο Πυροσβεστήρες ξηρός κόνεως 6 κιλών, φαρµακείο, τρίγωνο, σύµφωνα µε Κ.Ο.Κ. 
• Σετ εργαλείων για µικροεπισκευές. 
• Εγχειρίδια λειτουργίας. 

• Επιθυµητή η ύπαρξη κάµερας οπισθοπορείας. 

 
Βαφή 

Το όχηµα θα είναι βαµµένο µε λευκά ή άλλα χρώµατα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε 
να εξασφαλιστεί η αντοχή του, µε δεδοµένο ότι θα έρχεται σε επαφή µε υλικά ποικίλης φύσεως και 
ιδιοτήτων. Ανεξάρτητα από την απόχρωση, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη περιµετρικής κίτρινης 
λωρίδας πλάτους 10εκ. και η αναγραφή µε κεφαλαία γράµµατα της επωνυµίας της υπηρεσίας. 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια ειδών είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 74.152,00€  (συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 24%) το σύνολο της οποίας παρέχεται από το Πράσινο Ταµείο. 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10-6-2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10-6-2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) 

 
 
 

 
Αντικείµενο:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
CPV:34142000-4 
Αριθµός Μελέτης:14/2020 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.152,00€ συµπ. 
Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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• ΑΡΘΟ 1  
Μεταχειρισµένο  τριαξονικό  φορτηγό µε ανατρεπόµενη υπερκατασκευή 
Μονάδα Μέτρησης: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 
Ενδεικτική τιµή µονάδας, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: Εβδοµήντα τέσσερεις χιλιάδες 
εκατόν πενήντα  δύο  ευρώ (74.152 ευρώ).  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10-6-2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10-6-2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 
  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
 

 

 

 
 

1 
Μεταχειρισµένο τριαξονικό 
φορτηγό µε ανατρεπόµενη 
υπερκατασκευή 

ΤΕΜ 1 59.800,00 59.800,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 59.800,00 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) 
 
 

 
Αντικείµενο:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
CPV:34142000-4 
Αριθµός Μελέτης:14/2020 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.152,00€ συµπ. 
Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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  Φ.Π.Α. 24% 14.352,00 
  ΣΥΝΟΛΟ  74.152,00 

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  74.152,00 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10-6-2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10-6-2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 
  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
  
   
 
 
  
    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) 

 
 
 

 
Αντικείµενο:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
CPV:34142000-4 
Αριθµός Μελέτης:14 /2020 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.152,00€ συµπ. 
Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Α/Α ΟΜΑ∆Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

 

 Μεταχειρισµένο τριαξονικό φορτηγό 
µε ανατρεπόµενη υπερκατασκευή 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείµενο της προµήθειας 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια µεταχειρισµένου τριαξονικού 

φορτηγού µε ανατρεπόµενη υπερκατασκευή,  στα πλαίσια της ενίσχυσης του στόλου του 
Συνδέσµου. Θα πρέπει να είναι ευφήµως γνωστού κατασκευαστή, ευρέως διαδεδοµένο στη 
χώρα µας και ικανό για να καλύψει τις ανάγκες του Συνδέσµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:  
1. Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/κησηςπρ. 
Καλλικράτης».  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών».  

και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π) που 
διέπει την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ (Σ.Π.Α.Π.) 

 

Αντικείµενο:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
CPV:34142000-4 
Αριθµός Μελέτης:14/2020 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.152,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
σύµφωνα µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, εφόσον όµως πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της προµήθειας, σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 3O: Υποχρεώσεις αναδόχου 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να φροντίσει, επί ποινή αποκλεισµού, για την έκδοση των 

σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας. Το προς προµήθεια όχηµα θα παραδοθεί στον 
ΣΠΑΠ έτοιµο προς κυκλοφορία-χρήση. Στην προσφορά των προµηθευτών θα 
συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα (πινακίδων, τέλη χρήσης κλπ). .  

Με την προσφορά του  ο προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει για  το όχηµα 
παρακάτω:  

7. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι στην τελική τιµή 
προσφοράς, συµπεριλαµβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης κρατικών 
πινακίδων (τέλη ταξινόµησης, τέλη κυκλοφορίας έτους παράδοσης κ.λ.π.), στο 
όνοµα του ΣΠΑΠ. Το µηχάνηµα θα παραδοθεί µε τις νόµιµες κρατικές 
πινακίδες. Επιπλέον θα συµπεριλαµβάνεται και η πινακίδα πρόγραµµα 
«Πράσινο Ταµείο», διαστάσεων και κειµένου τα οποία θα ορισθούν σε 
συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία. 

8. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης.  
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτει επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών στον 

Ελληνικό χώρο, για την κάλυψη τουλάχιστον 10 χρόνων, και θα τα χορηγεί στο 
Φορέα εκµετάλλευσης του οχήµατος ανεξάρτητα µε τον φορέα συντήρησης σε 
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ζήτησή τους. Θα δοθεί πλήρης 
τιµοκατάλογος των ανταλλακτικών του φορτηγού και της υπερκατασκευής από 
τον κατασκευαστή ή τον επίσηµο αντιπρόσωπο.  

10. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για την προσφερόµενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος χωρίς 
περιορισµό χιλιοµέτρων. 
Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή σε 
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία εφ' όσον το µηχάνηµα είναι δυνατό να κινηθεί 
ασφαλώς, άλλως θα µεταφέρεται µε έξοδα της προµηθεύτριας εταιρίας. Σ' αυτή 
την περίπτωση η µετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναµίας 
κίνησης κ.λ.π. θα γίνεται εντός το πολύ 5 ηµερών, από την έγγραφη 
ειδοποίηση. 

11. Εικονογραφηµένα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (PROSPECTUS). 
12. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εκποµπές ρύπων συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 

του Ν4412/2016 Παράρτηµα XIII όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει. 
Επιπλέον µε την προσφορά θα ορίζεται αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης των χειριστών 
και των συντηρητών του οχήµατος, θεωρητικά και πρακτικά µε επίδειξη επί του 
οχήµατος. Το πρόγραµµα αυτό θα αρχίσει µετά την παραλαβή του οχήµατος και είναι 
δυνατόν να συνεχίζεται και κατά το πρώτο διάστηµα της λειτουργίας του. 

Ειδικότερα, όσο διαρκεί η εγγύηση, ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στο 
χειρισµό οποιονδήποτε χειριστή, οµαδικά ή µεµονωµένα, στη φάση εκτέλεσης των 
σέρβις. 

Τέλος, η  κάθε προσφορά θα προσδιορίζει µε ποινή αποκλεισµού  τα πιο κάτω 
στοιχεία που θα προκύπτουν και από εγχειρίδια , εικόνες σχεδιαγράµµατα, κ.τ.λ. των 
εργοστασίων κατασκευής στην Ελληνική γλώσσα: 

3) Πλαίσιο 
• Χώρα προέλευσης 
• Εργοστάσιο κατασκευής 
• Τύπος 
• Έτος κατασκευής 
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• Εξωτερικές διαστάσεις οχήµατος (µήκος, πλάτος, ύψος)  
• Απόσταση αξόνων 
• Ολικό µήκος πλαισίου 
• Ελάχιστο ύψος πλαισίου από το έδαφος εµπρός/πίσω (άφορτο) 
• Επιτρεπόµενο ολικό µικτό φορτίο (νόµιµο) 
• Επιτρεπόµενο ολικό µικτό φορτίο (συνολική τεχνική αντοχή) 
• Ικανότητα φόρτισης πλαισίου (νόµιµο) 
• Ικανότητα φόρτισης πλαισίου (συνολική τεχνική αντοχή) 
• Ίδιο βάρος πλαισίου µετά του εφεδρικού τροχού, εργαλείων, καυσίµων και 

οδηγού 
• Κατανοµή ιδίου βάρους πλαισίου κατά άξονα 
• Χαρακτηριστικά ελαστικών (διαστάσεις, λινά κλπ) 
• Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίµου 

2)Κινητήρας  

• Εργοστάσιο κατασκευής 
• Τύπος 
• Έτος κατασκευής 
• Χιλιόµετρα ή ώρες λειτουργίας 
• Σύστηµα τροφοδοσίας 
• Ειδική κατανάλωση καυσίµου 
• Κυβισµός 
• Σχέση συµπίεσης 
• Αριθµός εµβόλων και διάταξη αυτών 
• Ιπποδύναµη (διαγράµµατα) 
• Ροπή στρέψεως (διαγράµµατα) 
• Ονοµαστική ισχύς 
• Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο µικτού φορτίου (Περιγραφή φίλτρων (αέρος, 
καυσίµου κ.λ.π.) 

• Στάθµη θορύβου 
• Σύστηµα ψύξεως, περιγραφή 
• Αντιρρυπαντική τεχνολογία, περιγραφή συστήµατος 

11) Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 
Περιγραφή του συστήµατος µετάδοσης κίνησης 

12) Σύστηµα ανάρτησης - Ελαστικά 
Περιγραφή του συστήµατος 

13) Σύστηµα πέδησης 
Περιγραφή συστήµατος πέδησης 

14) Σύστηµα διεύθυνσης 
Περιγραφή συστήµατος 

15) Καµπίνα χειρισµού 
Περιγραφή του θαλάµου 

16) Σύστηµα Μετάδοσης κίνησης σε παρελκόµενα 
Περιγραφή συστήµατος 

17) ∆ιαστάσεις- Βάρη 
Περιγραφή 

18) Κιβωτάµαξα 
 
ΑΡΘΡΟ 4O: Σύµβαση 

 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
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Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 
προµήθειας, µπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το Ν 
4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 

ΑΡΘΡΟ 6O: Πληµµελής κατασκευή 
Εφ’ όσον τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν 

ελαττώµατα, ο αντίστοιχος ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.  

 
ΑΡΘΡΟ 7O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8O: Παραδοτέες ποσότητες, χρόνοι και τόποι παράδοσης. 
Η παράδοση του οχήµατος θα γίνει το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή 

της σύµβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9O: Γενικές διατάξεις 
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-

16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10-6-2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10-6-2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  Τ.Υ. 
  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε. 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙ∆ΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4  
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Παράρτηµα B: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
 

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας 
(επωνυµία, διεύθυνση, κλπ) 

Προς Σύνδεσµο ∆ήµων για την 
Προστασία και Ανάπλαση του 
Πεντελικού (ΣΠΑΠ) 
 
Ηµεροµηνία: __/__/2020 

 
Οικονοµική προσφορά για τον διαγωνισµό: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 

 
Αφού έλαβα γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της 14/2020 Μελέτης του ΣΠΑΠ που αφορά 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της 
προµήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας, µε την ακόλουθη 
προσφορά: 
 

ΑΑ Είδος CPV Τεµ. Τιµή Σύνολο σε € 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 

ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

34142000-4 1   

Σύνολο:  

ΦΠΑ 24%:  

Γενικό Σύνολο:  
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Σηµείωση προς αναδόχους: τουλάχιστον Εκατόν Είκοσι (120) ηµερών από την επόµενη ηµέρα 
της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η προσφορά µας ισχύει και δεσµεύει την εταιρία µας µέχρι την __/__/2020 
 
Η συνολική τιµή της προφοράς µας ανέρχεται στα…………………… και αφορά το σύνολο των 
υπηρεσιών. 
 
 

(να αναγραφεί ολογράφως το σύνολο µε ΦΠΑ που εµφανίζεται στον παραπάνω πίνακα) ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
 
Για την (εταιρία), 
Με εκτίµηση, 
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)
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Παράρτηµα Γ’ : Υπόδειγµα εξωφύλλου φακέλου προσφοράς 

 

Στοιχεία προσφέροντος: ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Επωνυµία:  

Νοµική µορφή:  

ΑΦΜ:  

Ταχ.∆ιεύθυνση:  

Τηλέφωνα:  

Φαξ:  

E-Mail:  

Νόµιµος 
εκπρ/πος: 

 

Θέση σφραγίδας: 

 

 

 

 

 

 
 

Αναθέτουσα αρχή: Σύνδεσµος ∆ήµων για 
την Προστασία και 
Ανάπλαση του 
Πεντελικού (ΣΠΑΠ) 

Αριθµός 
διακήρυξης: 

………………….. 

Τίτλος 
διακήρυξης: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 

Ηµερ/νία 
διενέργειας: 

__/__/2020 

 

  

Σηµειώσεις προς προµηθευτές: 

Το παρόν αποτελεί υπόδειγµα εξωφύλλου 
φακέλου προσφοράς 

Για το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, 
αντικαταστήστε τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε 
τις λέξεις «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ως αριθµό διακήρυξης συµπληρώστε τον 
αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

 

Σύνδεσµος ∆ήµων για την Προστασία και 
Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) 
Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Ν.Πεντέλη, Τ.Κ. 15239 
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Παράρτημα Δ’ : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του  

Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Ν.Π.Δ.Δ. Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού 

(ΣΠΑΠ)] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :[53355] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ηρ. Πολυτεχνείου 27, Ν.Πεντέλη, Τ.Κ. 

15239] 

- Τηλέφωνο: [213 2038292] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [userspap1@spap.org.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 

 – CPV 34142000-4 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και 

παρεπόμενου εξοπλισμού] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[] 

 

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

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά 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: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 

η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 

την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





41 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και 

τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-

ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

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

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 

ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

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

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

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

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

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: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, 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: 

[....……] 
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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 ελέγχωνxlii 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 

υπεργολαβίαςxliii 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 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(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): [……][……][……] 
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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): [……][……][……] 

 





56 
 

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

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

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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

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

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

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

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

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

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Εκδόθηκε η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της µε αριθµό 22/2020 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 
Σιώµος Βλάσιος 1.Λιανός ∆ηµήτριος 

2.Μπούσουλας Ιωάννης 
3.Φυκίρης Παναγιώτης 
4.Μπόλλας Παναγιώτης  

 

i

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

το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii  Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και 
των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 
ατόµων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
vii  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.” 
viii  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως 
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για 
την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη 
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 
µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
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νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.  
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)" Πρόληψη και 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".  
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii  Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii  Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxxii Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiii  Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη 
µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvi Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxvii Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii  Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xl Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 
οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 
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xlii  Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από 
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii  Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό 
µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα 
πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




