
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ          Από το Πρακτικό της με αρ. 25 
ΝΠΔΔ                                                 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.ΠΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ   Αρ. Απόφασης   137 /2018 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ    
                                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Θέμα 7ο: " «Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 
247.206,40€(συμ/νου ΦΠΑ)  που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας 
με τίτλο: "ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Κ.ΑΠ.ΠΑ.ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ" 
 
Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 13-7-2018,ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα  18.00 μ.μ.  συνήλθε σε   Συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Α.Π.ΠΑ κατόπιν της με αρ. 3448/9-7-2018 έγγραφης 
ειδοποίησης – πρόσκλησης του Προέδρου αυτού , που έχει επιδοθεί στον καθένα 
από τους Συμβούλους, με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 
– 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10και σε συνδυασμό με 
τις λοιπές σχετικές διατάξεις, με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους, για τη 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 
διάταξης της πιο πάνω πρόσκλησης.  
 
Κατόπιν ειδοποίησης από το μέλος του Δ.Σ κ. Γκέκα Ιωάννη ότι δεν θα προσέλθει 
στη Συνεδρίαση κλήθηκε ο αναπληρωτής του κ. Γεωργούλας Ευστάθιος.  
 
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ  ΑΠΑΡΤΙΑ ΟΤΙ  ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 15 ΜΕΛΩΝ 

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΑΡΟΝΤΑ  8 ΜΕΛΗ .  

 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                       
                                                       ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ   ΜΑΡΙΑ                         ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                        ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                               
ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ                  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   
 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                           ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                         ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                              
 ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                            
  
  
                                                                           
Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος   εισηγήθηκε το  7o  θέμα της  ημερήσιας διάταξης , 
σχετικό με την παραπάνω περίληψη και έθεσε υπόψη του Σώματος.  
 
 
 

 
 

 





         Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Την Εισήγηση του Κου Δημάρχου-Προέδρου  αυτού, όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  
στο  σκεπτικό  της  παρούσης . 
2.Την κείμενη νομοθεσία   
3.Το υπ. αρ. 18REQ003413124 με μοναδικό αριθμό [ΑΔΑΜ] πρωτογενή αίτημα που 
καταχωρήθηκε στο  ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 11 του 
Ν.4013/2011 [ΦΕΚ 204 Α΄] όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 10 του Ν.4038/12 [ΦΕΚ 
14 Α΄] και της ΚΥΑ Π1/2380/2012 [ΦΕΚ  3400 Β΄]. 
4..Την 125/2018 Απόφαση Δ.Σ.για την έγκριση  διενέργειας της υπηρεσίας 
5.Το με αρ. 168/9-7-2018 Σχέδιο Ανάληψης Υποχρέωσης 
6.Τη με αρ 50/2018 μελέτη ΚΑΠΠΑ  
 
και  μετά    από  διαλογική   συζήτηση  μεταξύ  των  μελών  την εισηγητική πρόταση 
υπερψηφίζουν το μέλη του Δ.Σ κ.κ.  
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
,ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΔΗΜΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
Απείχε της ψηφοφορίας το μέλος του Δ.Σ κ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

 
ΤΟ Δ.Σ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 7 ΥΠΕΡ ΚΑΙ  1 ΚΑΤΑ     

 
          1. την ανάληψη (έγκριση ) δαπάνης , διάθεση (ψήφιση) ανάλογης   πίστωσης   

και την αναγκαιότητα που αφορά  την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 
:"ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Κ.ΑΠ.ΠΑ.ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ", ενδεικτικά 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 247.206,40(συμ/νου ΦΠΑ)  και εγκεκριμένης 
πίστωσης  με  

         ΚΑ   15.6474 .0003 για το έτος 2018 ποσού 247.300,00(συμ/νου ΦΠΑ) . 
 

2.την έγκριση επί των τεχνικών προδιαγραφών της 50/2018 μελέτης 
Κ.Α.Π.ΠΑ.  

                
      3. την  κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού  και  
 συγκεκριμένα : 

 

Άρθρο 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι το έργο «ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».  

Πιο συγκεκριμένα το έργο προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι 

εργασιών: 

Α) Μεταφορά με σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία με κλιματισμό 

από και προς τα ξενοδοχεία. 

Β) Εγκατάσταση σε ξενοδοχεία παραθαλάσσια πέντε Αστεριών.  





Γ) Πλήρης Διατροφή (Πρωϊνό – Δεκατιανό – Μεσημεριανό – 

Απογευματινό – Βραδυνό) 

Δ) Χρήση αίθουσας εκδηλώσεων για βραδιές μουσικής  

Ε) Χρήση πισίνας 

ΣΤ) Μεταφορά σε αρχαιολογικούς από τουριστικό λεωφορείο που 

θα διανυκτερεύει στο ξενοδοχείο εγκατάστασης των ηλικιωμένων.  
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47.846,40 

Συνολική καθαρή 

αξία 
199.360,00 

Φ.Π.Α. που αναλογεί  47.846,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 247.206,40 

Άρθρο 2ο 

Τεύχη διαγωνισμού - Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη του διαγωνισμού κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:  

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

Η Τεχνική Έκθεση 

Η Τεχνική Περιγραφή  





Η Συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης 

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης 

Άρθρο 3ο 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαδικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών είναι η 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. 

ΔΗ. Σ.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 

δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο 

χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το 

σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην 3η παράγραφο του 6ου άρθρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α’/29-5-

2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις» και στο 6ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 

Π1/2390/ΦΕΚ 2677 Β’/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.)». 

 

Άρθρο 4ο   

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή 

διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης 

4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική 

διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο 

Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων 

για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  

4.2 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες τεύχος 

της Διακήρυξης διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από 

την ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στον δικτυακό τόπο: 

http://www.glyfada.gr. 

4.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον 

παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Β.Τσιτσάνη & 

Καραϊσκάκη 34  Γλυφάδα, Τ.Κ. 16165 τηλέφωνο: 210-9602130, 

http://www.glyfada.gr/




fax:210-9637550, email:kappa@glyfada.gr, από τους υπαλλήλους 

του ΝΠΔΔ, τις  εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση 

της Διακήρυξης 

4.4 Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων επί των εγγράφων του 

Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Μελέτης), υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 

μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 

όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 

από αίτησή τους.  

4.5 Τα αιτήματα πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό 

αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, 

το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

4.6 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –  

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Επισημαίνεται ότι τα 

αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και 

διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να 

υποβληθούν μέχρι και την  6η εργάσιμη ημέρα πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. 

4.7 Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που 

υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι 

εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 

4.8 Η Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός 

του ανωτέρω διαστήματος και αναρτά το σχετικό έγγραφο με 

τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο 

μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στο δικτυακό τόπο του 

Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έγγραφο αυτό είναι σε 

μορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή.  





4.9 Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 

τα τεύχη του διαγωνισμού(Διακήρυξης και Μελέτης), καθώς και 

οι γραπτές διευκρινίσεις της Α.Α. επί ερωτημάτων των 

ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 

διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και 

σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α. Οι 

διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να 

επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους 

της Α.Α. 

4.10 Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 

γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 

των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και  

ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν 

παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών β) 

Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες 

πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί Έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από 

τις αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες. 

Άρθρο 5ο   

5.1 Λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 

(άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

1. ΟΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΕΝΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΤΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ 

ΑΡΘΡΑ 79 ΕΩΣ 81 Η ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 

ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:  

Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-

ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/841/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(ΕΕ L 300 ΤΗΣ 11.11.2008 Σ.42),  

Β) ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΕΕ C 195 ΤΗΣ  25.6.1997, Σ. 1) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2003/568/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2003, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΕΕ L 192 ΤΗΣ 31.7.2003, Σ. 54), 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79




ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ, 

Γ) ΑΠΑΤΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΕ C 316 ΤΗΣ 27.11.1995, Σ. 

48), Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

Δ) ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ, ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 2002/475/ΔΕΥ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΕ L 164 ΤΗΣ 

22.6.2002, Σ. 3) Η ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΑΥΤΗΣ,  

Ε) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ  

ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΕ L 309 ΤΗΣ 25.11.2005, Σ. 15), Η ΟΠΟΙΑ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ΣΤ) ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/36/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

2002/629/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΕ L 101 ΤΗΣ 15.4.2011, Σ. 1), Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ 

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4198/2013 (Α΄  215). 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΣ 

ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ Η ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Η ΕΧΕΙ 

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΦΟΡΑ:  

 

ΑΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.), ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ι.Κ.Ε.) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.), ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ,  

ΒΒ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε.), ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  

ΓΓ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

2. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ, ΕΑΝ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

Α) ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΑΘΕΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΠΟ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ Η ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η/ΚΑΙ 

Β) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΟΤΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΑΘΕΤΗΣΕΙ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 

ΑΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΈΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Η ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 





Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ Η ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ 

ΟΦΕΙΛΕΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ Η ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΕΙΤΕ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΣ.  

Γ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.Α1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Ν.4488/2017 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ.2 

Ν.4412/2016, ΝΕΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΗΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ 

ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

ΑΑ) ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2063/Δ1632/2011 (Β΄  266), ΟΠΩΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ, 

ΩΣ «ΥΨΗΛΗΣ» Η «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ» ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) 

ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, Η  

ΒΒ) ΔΥΟ (2) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.  

ΟΙ ΥΠΟ ΑΑ΄ ΚΑΙ ΒΒ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ. 

3. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ: 

Α) ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 1 ΚΑΙ 2 ΚΑΤ’ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η/ΚΑΙ 

Β) ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2, ΟΤΑΝ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΘΑ 

ΗΤΑΝ ΣΑΦΩΣ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟΣ, ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ Η ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΟΤΑΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΗ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΤΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΚΠΝΟΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

4. ΟΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

Α) ΕΑΝ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18,  

Β) ΕΑΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ Η ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Η 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Η ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Η ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

Η ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Η ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ, 

Γ) ΕΑΝ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΕΥΛΟΓΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

ΟΤΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΗΨΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ 

ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΟΥ 

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art18_2




Δ) ΕΑΝ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ, ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ, ΜΕΣΑ,  

Ε) ΕΑΝ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 48, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑ, ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ, ΜΕΣΑ,  

ΣΤ) ΕΑΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΣΟΒΑΡΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 

ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Η 

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, 

Ζ) ΕΑΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΕΝΟΧΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Η ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΡΥΨΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 

ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79, 

Η) ΕΑΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΜΕ ΑΘΕΜΙΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 

ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΘΕΜΙΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΕΞ 

ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ,  

Θ) ΕΑΝ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ, ΟΤΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΤΕΙ ΕΝ ΑΜΦΙΒΟΛΩ ΤΗΝ 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.  

5. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4, Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΕΝΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ Η 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ Ο  ΕΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4. 

6. ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΟΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΕΝΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΟΤΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΕΩΝ Η 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΚΑΙ 2. 

ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΙ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, ΟΤΑΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΝ 

ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΕΩΝ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4. 

7. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 1, 2Γ ΚΑΙ 4 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΤΑ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ, ΠΑΡΟΤΙ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΕΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ, Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ 

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟΝ, Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Η ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 

ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΤΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ, ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ ΤΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ, ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art24
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ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Η 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ Η ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ. ΑΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟ 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ, ΜΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΝ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ 

ΟΠΟΙΟ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ.  

8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η ΜΗ ΤΩΝ 

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗ 

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΡΑΚΤΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤ΄ΑΥΤΗΣ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ.  

9. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 7 ΚΑΙ 8 ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Η ΩΣ ΑΝΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ. ΧΡΕΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 

10. ΕΑΝ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ 

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 

ΣΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ.  

 

5.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΆΡΘΡΟ 

74 ΤΟΥ Ν.4412/2016 (ΑΡΘΡΟ 57 ΠΑΡ. 7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ)  

 

1. ΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1, 2Γ 

ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΚΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ 

ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. 

2. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΙΔΙΩΣ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ Η ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ, ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ Η ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ, ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ, ΥΠΟΤΡΟΠΗ, 

ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ Η ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΑΥΤΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Η ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ. ΕΑΝ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ 
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ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 

ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 2Γ ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73. 

3. Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ (Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ 

ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41, ΚΑΙ (Β) ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ, 

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ.  

4. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΘΙΓΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.  

5. Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ I, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ, ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Η ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ II (ΑΡΘΡΑ 222 ΕΩΣ 338) Η ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4413/2016 (Α΄ 148) ΓΙΑ ΙΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. 

6. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΞ ΑΥΤΩΝ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ Ν. 2472/1997 (Α’ 50). 

 

Άρθρο 6ο  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα  ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

καθώς και  

γ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

Δημοσίων συμβάσεων. 

6.1 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι προμηθευτές) απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art41_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#book_II
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art222




αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)- διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία 

εγγραφής. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας 

του συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός 

φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α. Φ. Μ.) ταυτοποιούνται  

με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι 

οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από 

το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 

Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες 

τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: -  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική -  είτε 

ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους 

χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης 





ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

Άρθρο 7ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών ( Ν 4412/16,  άρθρο 80 ) 

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το 8ο άρθρο της παρούσας 

διακήρυξης, δικαιολογητικά για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι 

τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται 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). Μέρος των τεχνικών στοιχείων των 

προσφορών π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων (prospectus), σύμφωνα με ότι σχετικό ορίζεται, 

μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη μορφή σε ξένη γλώσσα. 

Διευκρινίζεται ότι ως επίσημες μεταφράσεις δεν χαρακτηρίζονται 

μόνο οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, αλλά και οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.1  

 

                                                 
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. 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 περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  

 2. 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 άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 
και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (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 άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους  





Άρθρο 8ο  Δικαιολογητικά συμμετοχής-Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς 

ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική προσφορά»    

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα 

τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016, καταργούνται οι 

υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ’ της περ. β’ του άρθρου 93 του Ν. 

4412/2016, δηλαδή ο φάκελος συμμετοχής δεν απαιτείται να 

περιέχει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού 

φορέα καθώς και το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι 

οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 

Συγκεκριμένα:  

8.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά 

τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε 

μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13 (ΦΕΚ 1210 Α΄/29-

05-2013) και το άρθρο 11 της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/13 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  

 

8.1.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:  

Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ (άρ.79 

παραγρ.4 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) –που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς καλούνται όπως 

συμπληρώσουν τα κάτωθι πεδία: 

 Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Πίνακες Α, Β, Γ,Δ 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-93-n-4412-16-periexomeno-fakelou-dikaiologitika-symmetoxis.html?highlight=WyJcdTAzYWNcdTAzYzFcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzYmYiLCInXHUwM2IxXHUwM2MxXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2JmIiw5MywiXHUwM2FjXHUwM2MxXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2JmIDkzIl0=
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-93-n-4412-16-periexomeno-fakelou-dikaiologitika-symmetoxis.html?highlight=WyJcdTAzYWNcdTAzYzFcdTAzYjhcdTAzYzFcdTAzYmYiLCInXHUwM2IxXHUwM2MxXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2JmIiw5MywiXHUwM2FjXHUwM2MxXHUwM2I4XHUwM2MxXHUwM2JmIDkzIl0=




 Μέρος ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού 

Πίνακες Α, Β, Γ 

 Μέρος IV : Κριτήρια επιλογής 

Ενότητα  α: Γενική ένδειξη 

 Μέρος VI : Τελικές Δηλώσεις 

Το παραπάνω τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

θα αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Δήμου σε επεξεργάσιμη 

μορφή word. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 

158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ 

σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1.: Σύμφωνα με  το Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 

τεύχος Α') Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του ν . 4412/2016 ( Α ‘ 147) 

σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής του Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

1. Κατά την υποβολή του  Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την ψηφιακή 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

1.  Βάσει των παραπάνω το ΤΕΥΔ υπογράφεται (ψηφιακά),  σε 

περίπτωση: 

I. Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο,  

II. Επί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών 

Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), (ΙΚΕ) , συνεταιρισμούς καθώς και 

Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.), από τους διαχειριστές τους ή 

πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς.  

 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4497-17_fek_171-13-11-2017_teyxos_a/
http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4497-17_fek_171-13-11-2017_teyxos_a/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-107-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-%ce%b1-147-4/




2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, 

σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ, υπογράφουν (ψηφιακά) στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του 

ίδιου ΤΕΥΔ (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) . 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Για την νόμιμη και έγκυρη συμμετοχή, η προσφορά 

κάθε υποψήφιου προμηθευτή (προσφέρων) θα πρέπει, να 

συνοδεύονται από το Τ.Ε.Υ.Δ., το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι 

Οικονομικοί Φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες 

πληροφορίες. 

 

 Επίσης: 

1. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο 

οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα  ΤΕΥΔ.  

2. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις 

ικανότητες ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να 

υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα 

αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ για κάθε έναν από 

τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.  

3. Όταν σε μία διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη 

μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της 

ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ.  

4. Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν από τους Οικονομικούς Φορείς να 

αποτυπώσουν στο ΤΕΥΔ, αφορούν α) πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα, β) πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του 

οικονομικού φορέα, γ) πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες 

άλλων φορέων, τους τυχόν λόγους αποκλεισμού και δ) τα κριτήρια επιλογής 

και ειδικά αν εκπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής.  

 





ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) 

οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά 

χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους 

υπεργολάβους  

 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση (όπως αναφέρεται παρακάτω) από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών  από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου 

θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Το 

απαιτούμενο Τ.Ε.Υ.Δ. του παρόντος άρθρου υπογράφεται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή 

τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - 

τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα 

αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 

τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν 

προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική 

προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται 

από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία 

αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

 





8.1.2 Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα  του άρθρου 9 

του παρόντος 

 

8.2 Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση στο Πρωτόκολλο του Δήμου τα στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

I. Η Τεχνική Προσφορά, η οποία να είναι σύμφωνη με την υπ’ 

αριθμ. 50/2018  μελέτη, και συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης 

για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

II. Δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 

 

Ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής:  

Α) Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων 

(2015, 2016 και 2017), σε περίπτωση που υποχρεούται στην 

έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 

κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 

Ισολογισμών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει μέσο 

κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

(2015, 2016 και 2017) μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ.  Σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, 





τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% 

του προϋπολογισμού του Έργου χωρίς το ΦΠΑ. 

 

Β) Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό 

τεύχος τεχνικής περιγραφής , στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για την 

κάθε προσφερόμενη υπηρεσία και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή 

απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ 

50/2018 μελέτης.  

Β1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και 

οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη 

υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών 

του. 

Β2.Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού να διαθέτουν το 100%  του 

απαιτούμενου ελάχιστου εξοπλισμού και υπηρεσιών σε είδος και 

ποσότητα. 

Β3.Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της υπηρεσίας 

ΚΑΠΗ- Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της 

οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή 

επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

Β4.Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται (και τούτο θα 

αποδεικνύεται) με τις ισχύουσες Αστυνομικές διατάξεις.  

Β5.Το πάσης φύσεως και  ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την 

εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από 

τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι  απαγορεύεται  η  απασχόληση  

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 

αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η 

οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Β6. Οι οδηγοί και οι χειριστές θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη 

επαγγελματική άδεια οδηγήσεως (τουλάχιστον Δ’ κατηγορίας) και 

τριετή προϋπηρεσία τουλάχιστον.  

 





Γ) Επί ποινή αποκλεισμού :  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τουλάχιστον 

τέσσερα (4) λεωφορεία 50-52 θέσεων τελευταίας πενταετίας με τεχνολογία 

κινητήρα Euro 5 και θα πρέπει να προσκομισθούν απαραιτήτως οι άδειες 

κυκλοφορίας με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα με ποινή απόρριψης. Πρέπει  να 

διαθέτει επίσης συνοδό σε κάθε λεωφορείο για τις αποστολές που θα 

ξεκινήσουν και θα επιστρέψουν στο Κ.Α.Π.Η.  

 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού στην οποία θα 

δηλώνεται ότι :  

1. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη των αυτοκινήτων 

που δεν προξενήθηκε εξαιτίας των επιβατών για κάθε 

καθυστέρηση δρομολογίων και για την συμπεριφορά των οδηγών.  

2. Τα υπό μίσθωση τουριστικά λεωφορεία θα είναι σε άριστη 

κατάσταση από άποψη τεχνικής, καθαριότητας και ανέσεως 

ταξιδίου, θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών (ΚΤΕΟ) και της Τουριστικής Υπηρεσίας και θα είναι 

τουλάχιστον ασφαλισμένα με το κατώτερο ποσό ασφάλισης.  

3.Τα Ξενοδοχεία θα είναι Πέντε Αστέρων, παραθαλάσσια με 

κλιματισμό. Τα ξενοδοχεία θα είναι κοντά σε αρχαιολογικούς και 

ιστορικούς τόπους και σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας. Τα 

ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν ιατρό, του οποίου τα έξοδα 

σε περίπτωση ασθένειας μελών του ΚΑΠΗ θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο. Τα ξενοδοχεία επίσης υποχρεούνται στην περιγραφή του 

προσφερόμενου μενού αναλυτικά (πρωινό: πλήρες continental – 

δεκατιανό: καφές-τσάι, βουτήματα – μεσημεριανό: το λιγότερο 2 

κύρια πιάτα, 2 είδη σαλάτες, 2 επιδόρπια, 3 φρούτα –

απογευματινό: καφές-τσάι, γλυκό  – δείπνο: επιλογή από 2 κύρια 

πιάτα, 2 είδη σαλάτες, 2 επιδόρπια, 3 φρούτα). 

 

Ε) Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου 

Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση 

του διαγωνιζόμενου στην εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων. 

ΣΤ) Ο ανάδοχος θα δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση επί ποινή 

αποκλεισμού ότι: διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία 

του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και 

απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών του καθώς και ότι: 





1. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή 

καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο 

έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα 

εργασιών χωρίς διακοπή. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο 

εφόσον απαιτηθεί, κατά Κυριακές και Αργίες και σε περίπτωση 

έκτακτων αναγκών εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο.  

 

8.2.1 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

 

 Με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (και πριν την ανάθεση της 

σύμβασης)  προσκομίζει σχετική δέσμευση των φορέων στους 

οποίους στηρίζεται για το σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και 

οικονομικής επάρκειας που απαιτεί η παρούσα προς 

τεκμηρίωση της στήριξης που προσφέρει.   

 Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια 

εμπειρία, πρέπει να μη συντρέχει λόγος αποκλεισμού από 

εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

 Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού για τον οικονομικό φορέα που προσφέρει 

τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το 

στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα 

δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα.  

 Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 

πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια 

εμπειρία του, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσωρινό 

ανάδοχο να τον  αντικαταστήσει. 

8.3 Οικονομική Προσφορά   

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 





ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν 

έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. Δεν επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον 

προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  Προσφορές που τυχόν 

υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για 

τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο 

σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

 

Άρθρο 9ο  

Εγγυήσεις 

9.1 Εγγύηση συμμετοχής 

α) Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016  οι Προσφέροντες 

οφείλουν μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 

Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

από την υπηρεσία δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ  ήτοι ποσού 3.988,00€   

β)  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την 

προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

β1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής 

ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης και  

β2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών  

γ)   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα 

διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα. Σε περίπτωση που 

η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, το ΚΑΠΠΑ μπορεί, 

πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

δ) Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει 

την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής ή παρέχει 

ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες κατά την προσφορά του ή δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 





σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

ε) Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 

συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση 

στ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα 

ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε 

λαμβάνονται υπ' όψιν. 

ζ)   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 

προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία 

Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. 

9.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5 %)  επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις 

εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι 

εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 9.1 παραπάνω), με τις εξής 

διαφοροποιήσεις : 

1. Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής 

διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τις υπηρεσίες. 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό 

χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 

αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά ένα (1) μήνα. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 





υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 

αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 9.1 και 9.2 εκδίδονται από 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 

της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

 

Άρθρο 10ο  

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 9.1 και 9.2 περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο 

του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων 

συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  

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,  

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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 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 και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 11ο 

Διευκρινίσεις -Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση επί της προσκόμισης 

δικαιολογητικών του Διαγωνισμού 

Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για 

το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη 

δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι 

διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα με την 

προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως 

υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή 

μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 

4250/2014. 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 

(άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).  

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 

ή αιτήσεων συμμετοχής, 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 (άρθρο 102, παρ.2, 

Ν.4412/16).  

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του 

(υπο)φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα στο Άρθρο 8 να προσκομισθούν στην Α.Α. εντός 

τριών  (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, 

με ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης θα 

προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία. 

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, 

όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα υποβληθούν στο ΚΑΠΠΑ μέσα 

σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν 

θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του ΚΑΠΠΑ που διενεργεί τη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 





δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα ήτοι την 

επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό 

τηλεομοιοτυπίας (fax) και την 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. 

 

Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει 

εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: ………… 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ………/…………. (αναγράφεται ο αριθμός 

πρωτοκόλλου, η απόφαση έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης 

ή άλλο διακριτικό γνώρισμα αναφοράς της διακήρυξης)  

 Για την επιλογή αναδόχου για το διαγωνισμό: 

………………………… 

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  

 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος): 

• επωνυμία, 

• διεύθυνση, 

• αριθμός τηλεφώνου, 

• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 

• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

 

 

 

 

Άρθρο 12ο  

Χρόνος ισχύος των προσφορών (Ν. 4412/16 άρθρο 97)  

12.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και 

δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120)  





ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  

12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

12.3 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί μέσω 

του Συστήματος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το 

παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει 

θέμα παράτασης της ισχύος των  προσφορών, η Α.Α. 

απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες μέσω του 

Συστήματος, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς, και σε περίπτωση που 

αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να 

ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν 

αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές 

επιστολές πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην 

Α.Α. εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή τους. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την 

παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για 

το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του 

παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η 

συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η 

ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο 

μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 

τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

12.4 Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά 

του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε 

ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

 κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς 





άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.  

 

Άρθρο 13ο  

Εναλλακτικές προσφορές (Ν.4412/16 άρθρο 57) 

 Δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού  εναλλακτικές 

προσφορές.  

Άρθρο 14ο  

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή -Δικαστική Προστασία 

 

14.1 Προδικαστική προσφυγή (Βιβλίο IV)  (άρθρα 345 έως 374), 

Πεδίο εφαρμογής: Διαφορές που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του Ν.4412/2016, καθώς και 

τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 

60.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και 

ανεξάρτητα από τη φύση τους. (άρθρο 345 παρ.1 του 

Ν.4412/2016) Συμβάσεις του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ. 

(άρθρο 345 παρ.3 του Ν.4412/2016)(άρθρο 2 του ΠΔ 39/2017)  

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (εφεξής ΑΕΠΠ), 

συστήθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016 και εδρεύει στον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη, 

 Iστοσελίδα της ΑΕΠΠ http://www.aepp-procurement.gr 

 email: president@aepp-procurement.gr 

14.2 Προθεσμία άσκησης της προσφυγής:  

 Α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

 Β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  

 Γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, 

γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

 Δ) Ειδικά για την άσκηση ένστασης κατά προκήρυξης [με την 

παρ.32 του άρθρου 107 του νόμου, αντικαθίσταται το 

δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 ] 

και προβλέπεται ότι η ένσταση κατά  της διακήρυξης 

υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του 

http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
mailto:president@aepp-procurement.gr
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-127-%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84/




χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 

της υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση παράλειψης, η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 παρ.2 του 

Ν.4412/2016).  

 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 

ποινή ακυρότητας, εκτός εάν η ΑΕΠΠ κατά τη διαδικασία 

χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 15 

του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

αποφανθεί διαφορετικά (άρθρο 364).  

 Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, δεν 

κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων περί Προσωρινών μέτρων του 

άρθρου 366. 

 

14.3 Τρόπος άσκησης προσφυγής 

 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός:  Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό 

τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής 

θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.  

 Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της και υποβάλλεται υποχρεωτικά 

με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, του Παραρτήματος I του π.δ. 

39/2017 (Α’ 64). Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής 

κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή 

άλλου προσώπου (άρθρο 362).  

 Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση 

Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε 

περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται 





μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 

ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(άρθρο 8 π.δ. 39/2017)  

14.4 Περιεχόμενο της προσφυγής 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση 

τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 8 παρ.2 του ΠΔ 39/2017) 

(άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016). Η προδικαστική προσφυγή 

περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά της. (άρθρο 362 παρ.1 του 

Ν.4412/2016) (άρθρο 8 του ΠΔ 39/2017).  

  

14.5 Παρέμβαση: 

 Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα 

συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 

της προσφυγής, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ για τη 

διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης (άρθρο 

362). 

 Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα - για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής - 

στο άρθρο 8 του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, δηλαδή είτε στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. 

 Ο Γραμματέας της ΑΕΠΠ κοινοποιεί προς ενημέρωση στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του προσφεύγοντος, της αναθέτουσας 

αρχής και των παρεμβαινόντων, την Πράξη του προεδρεύοντα 

του κλιμακίου της ΑΕΠΠ που θα εξετάσει την προσφυγή και την 

τυχόν παρέμβαση, για την ημέρα εξέτασης της προσφυγής, η 

οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) 

ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής (άρθρο 

365). 

14.6  Παράβολο:  

 Ύψος παραβόλου - 0,50% της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς 

Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης δεν μπορεί να είναι κατώτερο 

των 600 ευρώ ούτε ανώτερο των 15.000 ευρώ -για τμήμα ή 

τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται 

επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης 





σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 

363 του Ν.4412/2016).  

 Τρόπος κατάθεσης παραβόλου: -Το παράβολο καταβάλλεται 

κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής.- Η ως άνω 

κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της 

εφαρμογής e-παράβολου και αποτελεί έσοδο του κρατικού 

προϋπολογισμού. - Για την απόδειξη της καταβολής και της 

είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να 

επισυνάψει στην προσφυγή: 

α. εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού 

σε Τράπεζα,  

β. επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου 

Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο 

Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και  

γ. βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού 

παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται. (άρθρο 5 

παρ.4 του ΠΔ 39/2017 

 

Άρθρο 15ο  

Προσφερόμενη τιμή  

15.1 Με την προσφορά η τιμή των υπό εκτέλεση υπηρεσιών δίνεται 

ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για εκτέλεση των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 

διακήρυξη και στην μελέτη. 

15.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ. 

15.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να 

προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που 

δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

15.5 Το κόστος χρήσης των μηχανημάτων, το κόστος των υλικών 

και των αναλωσίμων που θα απαιτηθούν καθώς και το κόστος 

επίβλεψης από προσωπικό του αναδόχου περιλαμβάνεται 

ανοιγμένο στο ωριαίο κόστος κάθε εργασίας και ουδεμία 

πρόσθετη αποζημίωση δικαιούται ο ανάδοχος.  





Άρθρο 16ο  

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση 

προσφορών 

16.1 Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα 

διαδικασία, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – Ε. Δ. Δ.), 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

16.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σε 

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από το ΚΑΠΠΑ. 

16.3 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται 

αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών 

που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 17ο  

Αξιολόγηση προσφορών 





Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω 

των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

17.1  Τέσσερις (4) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που 

καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, και οι συμμετέχοντες 

αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο 

αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση, που 

παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

17.2 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων. Ειδικότερα:  

17.3 Η αρμόδια 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 του οργάνου. 

17.4 Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση 

της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των 

εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί 

να γίνονται και ενιαία. 





17.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

17.5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων.  

Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  

 Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους 

κριτήρια των ομάδων. 

 Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα. 

 Η συνολική βαθμολογία για κάθε επιμέρους κριτήριο 

κυμαίνεται από 0 έως 10 βαθμούς, όπως ορίζεται 

παρακάτω: 

o 0 : όταν η προσφορά δεν πληροί το συγκεκριμένο 

κριτήριο και απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

o 1-3 : όταν η προσφορά πληροί τις απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου, δηλαδή καλύπτει  

επαρκώς τις προδιαγραφές της διακήρυξης.  

o 4-6: όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο. 

o 7-8: όταν η προσφορά είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική ως 

προς το συγκεκριμένο κριτήριο. 

o 9-10: όταν η προσφορά είναι εξαιρετική ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο. 

Η απόκλιση κάλυψης υποχρεωτικών όρων καθώς και η 

υπερκάλυψη υποχρεωτικών ή προαιρετικών όρων θα εξετάζεται 

ανά κριτήριο και θα τεκμηριώνεται λεπτομερώς. 

 Η συνολική βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου 

σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου 

αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα 

στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  





 Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει 

από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

επιμέρους κριτηρίων της. 

 Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον 

τελικό βαθμό τεχνικής αξιολόγησης (Β). 

Οι βαθμοί θα καταχωρηθούν σε Πρακτικό της Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού, συνοδευόμενοι από επαρκή αναλυτική 

αιτιολόγηση της βαθμολογίας. 

 

Τα κριτήρια είναι: 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Ομάδα Α’ 60% 

Α1 Χιλιομετρική απόσταση από νοσοκομείο ή Κέντρο 

Υγείας  
10% 

Α2 Κατάσταση ξενοδοχείου 30% 

Β Ομάδα Β’ 20% 

Β1 Πρόσβαση σε παραλία  

(Παραδεκτό μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο 

και αμμουδιά) 

10% 

Β2 Πρόσβαση σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς 

τόπους 
10% 

Γ Ομάδα Γ’ 20% 

Γ1 Σαφήνεια της πρότασης (ώστε να καταδεικνύεται 

η κατανόηση των απαιτήσεων του έργου) 
20% 

Γ2 Οργάνωση και Μεθοδολογίας Υλοποίησης της 

υπηρεσίας 
20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 

 





Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:  

 Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η 

ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου είτε δεν υφίσταται 

είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

 Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η 

ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές 

και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η 

ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο 

17.5.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Υπολογισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς η 

αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στην κατάταξη των Προσφορών για 

την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 

Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 

 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική 

Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη 

μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

 





Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.  

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται  η προσφορά με το 

μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με 

το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει 

τις προσφορές, ζητά γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της 

προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΚΑΠΠΑ, η δε απόφαση κατακύρωσης υποβάλλεται 

για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

 

17.5.3 Παρεκκλίσεις από τις τεχνικοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, 

γενικώς, δεν είναι δεκτές, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο 

παρόν άρθρο και τον Κανονισμό Προμηθειών.  

17.5.4 Οι βαθμοί θα καταχωρηθούν σε Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού, συνοδευόμενοι από επαρκή αναλυτική αιτιολόγηση της 

βαθμολογίας. 

17.5.5 Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία 

των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 

τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 14 της παρούσας.  

17.6 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 

οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

17.7 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 

στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο 

όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

17.8 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές. 





17.9 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 

απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

17.10 Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

σύμφωνα με το άρθρο 14. 

17.11 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 

ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση «προσωρινό ανάδοχο», να υποβάλει, εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74). Η 

υποβολή των δικαιολογητικών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Επίσης, προσκομίζονται σε φυσική μορφή,  με 

ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ΚΑΠΠΑ. 

 

17.11.1 ΤΑ  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 

1. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία καθώς  και τις μεταβολές του. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου εξάμηνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι σε 

περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει να 

επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

3. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου  που τηρείται στο κράτος – μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.  

http://www.promitheus.gov.gr/




5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού. 

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενημερότητες) για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς 

τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 

χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 

έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 

αρχή, (φορολογική ενημερότητα), από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

8. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 

οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

εκδόθηκαν σε βάρος του εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

(άρθρο 80 παρ. 2 περίπτ. γ΄ Ν 4412/16, όπως αυτή 

προστέθηκε με την παρ. Α.2 του άρθρου 39 του Ν 

4488/2017). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ή όπου 

δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν 

καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, υποβάλλεται αντί αυτού 

ένορκη βεβαίωση ή, αν αυτή δεν προβλέπεται, υπεύθυνη 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4412/16&typen=4




δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν 4412/16). 

17.11.2 Σε περίπτωση ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το 

σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και οικονομικής 

επάρκειας που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της 

στήριξης που προσφέρει.   

 Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια 

εμπειρία, πρέπει να μη συντρέχει λόγος αποκλεισμού από 

εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

 Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού για τον οικονομικό φορέα που προσφέρει 

τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το 

στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα 

δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα.  

 

17.12 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου 

Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

(ΕΠΕ): 

      α) Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά 

περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, 

συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ με τις τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού ή τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο 

του ΓΕΜΗ (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4250 / Α’ / 26-03-2014). 

 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή 

προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ):  

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4412/16&typen=4




α) Αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου 

καταστατικού της εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει το 

σύνολο των τροποποιήσεων.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την 

αρμόδια αρχή. 

 Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

α)  Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά 

έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις 

ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το 

δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 

οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, 

η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες 

και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.  

       β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο 

έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο 

πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 

του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω 

ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά 

όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

 

 Για IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών :  

α) Αντίγραφο του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιημένου 

καταστατικού της εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει το 

σύνολο των τροποποιήσεων.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την 

αρμόδια αρχή. 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 





υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

2. Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς 

συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους, ήτοι συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, πιο 

συγκεκριμένα:   

Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών και Συνεταιρισμών), 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. 

ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή 

οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής 

του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 

εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη 

που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό 

συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση 

ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σε περίπτωση Α.Ε. και Συνεταιρισμών) ή απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η 

οποία θα αναφέρει: i. την έγκριση συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με 

τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται 

ονομαστικά, iii. το μέρος της προμήθειας-υπηρεσίας 

(ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 

ένωσης στην εκτέλεση της προμήθειας-υπηρεσίας, iv. τον 

ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό 

κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό 

και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το 

διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, v. τον 

Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, vi. ότι τα μέλη της 

ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, 

αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας 





Αρχής, vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα 

συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

κοινοπραξία, viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό 

την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 

διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ 

άλλων την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη 

διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση 

αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική 

αρχή, ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι 

αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για 

την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο αφορά στους 

διαχειριστές και στο νόμιμο εκπρόσωπο για:  

α) τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε),  

β) τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε),  

γ) τις εταιρείες (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε.  

      Δ)ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ε) Ειδικότερα για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε), το 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά: 

τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο  και όλα τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου 

4. Ισχύον Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου  που τηρείται στο κράτος – μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 





εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού. 

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενημερότητες) για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς 

τους οργανισμούς. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 

χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, 

έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά 

είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Ειδικότερα: 

α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες 

(Ε.Ε.), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.), εταιρείες 

(ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) Ι.Κ.Ε. και οι ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε.), θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το 

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  

8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 

αρχή, (φορολογική ενημερότητα), από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ 

τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

9. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 

οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

εκδόθηκαν σε βάρος του εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 

(άρθρο 80 παρ. 2 περίπτ. γ΄ Ν 4412/16, όπως αυτή 

προστέθηκε με την παρ. Α.2 του άρθρου 39 του Ν 

4488/2017). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ή όπου 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4412/16&typen=4




δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν 

καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, υποβάλλεται αντί 

αυτού ένορκη βεβαίωση ή, αν αυτή δεν προβλέπεται, 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν 

4412/16). 

 

17.12.1 Σε περίπτωση ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 Σχετική δέσμευση των φορέων στους οποίους στηρίζεται για το 

σκοπό αυτό ως και τα ανάλογα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ή / και οικονομικής 

επάρκειας που απαιτεί η παρούσα προς τεκμηρίωση της 

στήριξης που προσφέρει.   

 Στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα που προσφέρει τη δάνεια 

εμπειρία, πρέπει να μη συντρέχει λόγος αποκλεισμού από 

εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.  

 Τα αποδεικτικά μέσα που πιστοποιούν τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού για τον οικονομικό φορέα που προσφέρει 

τη δάνεια εμπειρία υποβάλλονται και ελέγχονται κατά το 

στάδιο πριν την ανάθεση της σύμβασης μαζί με τα 

δικαιολογητικά του συμμετέχοντα φορέα.  

 

17.13 Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα 

δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

17.14 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, 

ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης. 

17.15 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=4412/16&typen=4
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τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

17.16 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το 

ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των Ν. 4412/16, 

αποκλείεται  ο προσωρινός ανάδοχος και καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

17.17 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 τον αποκλεισμό του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  

17.18 Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΠΑ εκδίδει 

κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο 

Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 

ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 

Συστήματος, αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, για 

ενημέρωση. 

17.19 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή 

είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 

προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

17.20 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου 

για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της 





διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

17.21 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΠΑ, η δε σχετική απόφαση 

υποβάλλεται στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής για έλεγχο νομιμότητας.  

Άρθρο 18ο 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική 

διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο 

Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων του 5ου άρθρου του Ν. 2690/1999, των διατάξεων 

για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (Υπουργική Απόφαση 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012) και αυτών της 

περίπτωσης (β) της 2ης παραγράφου του 6ου άρθρου του Ν. 

4155/2013. 

Άρθρο 19ο 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού  

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΚΑΠΠΑ που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει : Στις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών 

υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη 

εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης 

για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,  

 α. Κατακύρωση της εργασίας  

 β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών  

γ Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

Άρθρο 20ο  

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης ( Ν.4412/16 , 

άρθρο 105) 

20.1 Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.  Η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 





μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 

και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

20.2 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 

αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 

της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά 

τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των 

προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων 

στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 

20.3 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της 

απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής  

πρόσκλησης. 

20.4 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 και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 

την περίπτωση το άρθρο 106 του Ν.4412/16 .  

Άρθρο 21ο  

Σύμβαση  

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης 

και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 





συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που 

την συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε 

αποδεκτή από το ΚΑΠΠΑ, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις 

όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η 

σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 

στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Την σχετική δαπάνη 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης εκτέλεσης της 

δαπάνης. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική 

προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δαπάνης. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για το ΚΑΠΠΑ από τον Δήμαρχο-

πρόεδρο του ΚΑΠΠΑ. Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει 

αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο 

όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των 

αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης  

Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί σύμφωνα με Άρθρο 217 του 

Ν.4412/2016 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» και το 

Άρθρο 132 την περίπτωση ε) του Ν.4412/2016 Τροποποίηση 

συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ),  

όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι 

ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.  

 

Άρθρο 22ο  





Χρόνος εκτέλεσης της δαπάνης  ( Ν 4412/16, άρθρο 

206,208,209,213) –  Κυρώσεις ( Ν 4412/16, άρθρο 207) 

Η Ενδεικτική Ημερομηνία Έναρξης θα είναι η 15/09/2018 κ α ι  

Ενδεικτική Ημερομηνία Λήξης  η 30/10/2018. Η βεβαίωση 

εκτέλεσης της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί  από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής του ΚΑΠΠΑ, κατόπιν ελέγχου, με την έκδοση 

των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και  τα προβλεπόμενα στα άρθρα 208,213, 

του Ν.4412/16.  

 

 

Άρθρο 23ο  

Πληρωμή του αναδόχου  ( Ν 4412/16, άρθρο 200) 

Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄  

βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή 

υποχρεώσεων, καθώς και η δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της 

διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση 

άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. Ο 

ανάδοχος  βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.  

Άρθρο 24ο  

Διαφορές διακήρυξης – νόμων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16. 

Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και ο Ν. 

3463/2006 «Καποδίστριας», καθ’ ό μέρος δεν έχει καταργηθεί από 

το Ν. 3852/2010. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης  εφαρμόζονται οι 

ανωτέρω διατάξεις.  

Άρθρο 25ο  

Δημοσίευση ( Ν. 4412/16, άρθρο 66, 376 παράγραφος 4,5, 

377,379) 

25.1 Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα:  

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόμενες εφημερίδες.  

 την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, τη δημοσίευση στη Διαύγεια, την 

καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ).  





Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09).  

25.2 Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα καταχωρηθούν και στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.glyfada.gr  

25.3 Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006 καθώς και οι 

σχετικοί Νόμοι, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που 

εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το 

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος -Πρόεδρος του Κ.Α.Π.ΠΑ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

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: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

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)/ 

http://www.glyfada.gr/




αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 52616  

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Β.Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34  

Γλυφάδα 16165 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  

- Τηλ.: 210-9602130  fax:210-9637550                        

- Ηλ. ταχυδρομείο: kappa@glyfada.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) /www.glyfada.gr 

Β Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Κ.ΑΠ.ΠΑ. ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»  

- CPV: 55110000-4  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ ΟΜΑΔΕΣ  

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

υπάρχει): ΑΡ.ΠΡΩΤ.: _________/____/2018  

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





Μέρος II: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο:  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση;  

 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 

βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

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

φορείς.  

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας.  

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 

να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 





Β: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

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: [……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις 

μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

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.  





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των 

οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές 

πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται 

να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος 

της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και 

το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / 

υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

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

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 

 





Μέρος III: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Α: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:  

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

2. δωροδοκία,  

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων . 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονομικού φορέα  ή οποιουδήποτε προσώπου 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): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε:  

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): 

[……][……][……][……]ii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 





Β: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ Η ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, 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  

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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 





την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): iii 

[……][……][……] 

 





Γ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ή 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[] 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 καταστάσεις :  

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 περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες  με άλλους 

οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 





λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων, 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 σύμβασης iv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 





Μέρος IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α 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 α 

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 

 

 
 

 

Μέρος VI: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

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 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να 

λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν. 

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 Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και  υπογραφή(-ές): [……] 
 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή  και έλαβε τον αρ. απόφασης  137/2018 
υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
 

Η   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           
                                                               ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
                                                          ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
                                                          ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά.       ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Γλυφάδα      13-7-2018                      ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                          ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
    O ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
                                                          ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                
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