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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

 

Καβάλα,    06‐11‐2020 

Αρ. Πρωτ.: 8797 

         

 

 

       

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ταχ. Διεύθυνση:   

Ταχ. Κώδικας:     

Πληροφορίες:    

Τηλέφωνο:     

Fax: 

Email: 

Τέρμα Ιοκάστης 

654 04 ‐ ΚΑΒΑΛΑ 

Σκουλαρίδου Αναστασία 

2531352016 

2510241997 

skoularidou@1188.syzefxis.gov.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  5/2020 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2020 

Για την επιλογή αναδόχου – χων για την προμήθεια υλικών και την πραγματοποίηση εργασιών που 

απαιτούνται  σε  κτίριο  του  Παραρτήματος  Προστασίας  Παιδιού  Καβάλας  του  Κέντρου  Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για τη λειτουργία νέας Δομής Προεπαγγελματικής 

Κατάρτησης για ΑμέΑ (άνω των 18 ετών) στην πόλη της Καβάλας. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ‐ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Συνοπτικός διαγωνισμός (του α. 117 του Ν.4412/2016) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης 

ΕΔΡΑ   Τέρμα Ιοκάστης, Καβάλα, Τ.Κ. 65404 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σκουλαρίδου Αναστασία 

Τηλέφωνο: 2531352016 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  https://www.kkppamth.gr 

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Στην έδρα του Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ., στο Πρωτόκολλο 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία:  17‐11‐2020 

Ημέρα: Τρίτη 

 Ώρα: 15:00 μ.μ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία:  18‐11‐2020 

Ημέρα: Τετάρτη 

 Ώρα: 12:00 π.μ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Τέρμα Ιοκάστης Καβάλα 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προμήθεια  υλικών  και  την  πραγματοποίηση  εργασιών  που 

απαιτούνται  σε  κτίριο  του  Παραρτήματος  Προστασίας 

Παιδιού  Καβάλας  του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας 

Περιφέρειας  Αν.  Μακεδονίας  –  Θράκης,  για  τη  λειτουργία 

νέας Δομής Προεπαγγελματικής Κατάρτησης για ΑμέΑ (άνω 

των 18 ετών) στην πόλη της Καβάλας 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  06‐11‐2020 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.‐Π.Α.Μ.Θ. 
06‐11‐2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  51.532,26€ +ΦΠΑ  

CPV  50700000‐2, 44111700‐8, 44810000‐1, 44411000‐4. 31681410‐0 

KAE  0863, 1413Α 

 

 

  

Έχοντας  υπόψη  τις  ακόλουθες  διατάξεις,  όπως  αυτές  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  δημοσίευσης  του 

Διαγωνισμού:  

1. Του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 

και  του  ευρύτερου  δημοσίου  τομέα  ‐  Σύσταση  Γενικής  Γραμματείας  για  το  συντονισμό  του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/23‐01‐2013), όπως συμπληρώθηκε με τις 

διατάξεις  του άρθρου 16  του Ν. 4275/2014  (ΦΕΚ 149/Α/15‐7‐2014) και    του άρθρου 15  του Ν. 

4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/12‐12‐2014) και ισχύει. 

2. Την  υπ΄  αριθ.  Δ1/οικ.  52321/16986/18‐11‐2019  Απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας,  Κοινωνικής  

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο  Φ.Ε.Κ. 1005/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28‐

11‐2019  περί  «Ορισμού  μελών  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

3. Την υπ΄ αριθ. Θέμα 1ο1/40ης Συνεδρίασης/05‐12‐2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κέντρου  περί  «Συγκρότησης  σε  Σώμα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Κέντρου  Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 



ΑΔΑ: Ω20ΥΟΞΧΘ-ΣΔΟ



 

3 

4. Την  με  αριθ.  Θέμα  1ο3/40ης  Συνεδρίασης/05‐12‐2019  Απόφαση  του  Δ/κού  Συμβουλίου  «περί 

καθορισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 15 του Ν. 3329/2005». 

5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19‐

7‐1974). 

6. Του  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  143/Α/28‐6‐2014)  «Αρχές  Δημοσιονομικής  Διαχείρισης  και  Εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Του  Ν.  3310/05  (ΦΕΚ/30/Α/05)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”, όπως τροποποιήθηκε µε 

το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) “Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας  και  την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων 

συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 

8. Του  Π.Δ.  370/95  (Φ.Ε.Κ.  199/Α/14‐09‐1995)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  περί 

κρατικών  προμηθειών  προς  το  κοινό  Δίκαιο  και  τροποποίησης  αυτού»  Π.Δ.  105/2000(Φ.Ε.Κ. 

100/Α/17‐03‐2000). 

9. Τις διατάξεις  του άρθρου 157  του Ν.  4281/2014  (ΦΕΚ A 160/08‐08‐2014)  «Μέτρα στήριξης  και 

ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4354/2014 και με τον Ν. 4403/2016. 

10. Του  Ν.  4155/2013  (Α΄  120)  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες 

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147  Ά)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις 

του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄10‐7‐2007) και του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄/16‐03‐2007).  

12. Του άρθρου 22 του Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α) «Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική 

διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση 

θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις». 

13. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

14. Την  παρ.  Ζ  του Ν.4152/2013  (ΦΕΚ  107/Α΄/2013)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην 

οδηγία  2011/7  της  16‐02‐2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις 

εμπορικές συναλλαγές». 

15. Του  Ν.  3886/2010  (Α’  173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων  ‐ 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 

1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

16. Της K.Y.A. με αριθμό Π1/23807/18‐12‐2012 (Β' 3400) για τα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης 

του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημόσιων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

17. Του εδαφίου στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/1994), σύμφωνα με το οποίο στην 

καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια υλικών και  8% για την προμήθεια 

υπηρεσιών. 
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18. Την Υ.Α. 1191/14‐03‐2017 (ΦΕΚ 969/Β/2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.)», καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 

350 του ν.4412/2016 (Α’ 147). 

19. Του  Ν.  4605/2019  (Φ.Ε.Κ.  52/Α/2019)  άρθρο  44,  σύμφωνα  με  το  οποίο  θα  επιβάλλεται 

κράτηση 0,07%  επί της αξίας των συμβάσεων άνω των 2.500,00€, εκτός Φ.Π.Α. 

20. Τη  με  αριθ.  Θέμα  5ο  1/18ης  Συνεδρίασης/03‐06‐2020  Απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας ορισμού Επιτροπή αξιολόγησης 

Διαγωνιστικών διαδικασιών (2020‐2021).  

21. Το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη 

υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010).  

22. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 (Α’ 226) «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο ‐ βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων επί 

δημόσιων διαγωνισμών.  

23. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  Ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)– 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

24. Του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

25. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

26. Την αριθ. πρωτ. 14873/395/4‐04‐2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 

με θέμα: «Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών».  

27. Του  άρθρου  22  παράγραφος  1  περίπτωση  ΙΒ  του  Ν.  2859/2000  (Α΄248)  «Κώδικας  Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 19 του Ν. 4346/2015 

(ΦΕΚ 152/Α).  

28. Της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων 

και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. 

29. Την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16‐11‐2016) περί έγκρισης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης. 

30. Την με αρ. Θέμα 4ο 5/24ης Συνεδρίασης/28‐07‐2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται 

η  πραγματοποίηση  διαφόρων  εργασιών  και  παρεμβάσεων  σε  κτίριο  του  Παραρτήματος 

Προστασίας Παιδιού Καβάλας για τη λειτουργία νέας Δομής Προεπαγγελματικής Κατάρτισης 

για  ΑμέΑ  (άνω  των  18  ετών)  στην  πόλη  της  Καβάλας  ‐    εξοπλισμός  του  κτιρίου. 

(ΑΔΑ:Ψ3ΛΔΟΞΧΘ‐4ΛΤ). 

31. Την με αρ. Θέμα 6ο 2/36ης Συνεδρίασης/ 03‐11‐2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται 

η  διενέργεια  Συνοπτικού  Μειοδοτικού  Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υλικών  και  την 

πραγματοποίηση  εργασιών  που  απαιτούνται  στο  κτίριο  του  Παραρτήματος  ΤΟΥ  Κέντρου 

«Προστασίας  Παιδιού  Καβάλας»,  που  θα  φιλοξενήσει  τη  νέα  δομή  προεπαγγελματικής 

κατάρτισης για ΑμεΑ (άνω των 18 ετών) στην πόλη της Καβάλας. (ΑΔΑ: ΨΝΜΩΟΞΧΘ‐Κ4Μ).  
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32. Την με αρ. πρωτ. 8730/05‐11‐2020 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης με αριθ.650/0 

(ΩΜΦΕΟΞΧΘ‐8ΟΣ) με κωδικούς αριθμούς  εξόδων ΚΑΕ 0863 και ΚΑΕ 1413Α, οικονομικού έτους 

2020. 

33. Τα  αιτήματα  και  την  προκήρυξη  που  καταχώρησε  το  Κ.Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ.  στο  Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1. Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με  γραπτές σφραγισμένες προσφορές  και  κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

για  την  ανάδειξη  Αναδόχου‐χων  που  θα  αναλάβει  –  ουν  την  προμήθεια  υλικών  και  την 

πραγματοποίηση  εργασιών  που  απαιτούνται  σε  κτίριο  του  Παραρτήματος  Προστασίας  Παιδιού 

Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για τη λειτουργία 

νέας Δομής Προεπαγγελματικής Κατάρτησης για ΑμέΑ άνω των 18 ετών στην πόλη της Καβάλας.  

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται 

στην  παρούσα  προκήρυξη,  μετά  από  την  ανάρτηση  της  προκήρυξης  στον  ιστοχώρο  του  Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,  (ηλεκτρονική  διεύθυνση http://www.kkppamth.gr),  στο 

πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (ηλεκτρονική  διεύθυνση  http://et.diavgeia.gov.gr),  στα  Εμπορικά  και 

Βιομηχανικά  Επιμελητήρια  των  Νομών:  Δράμας  –  Καβάλας  –  Ξάνθης  –  Ροδόπης,  στους  πίνακες 

ανακοινώσεων των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ. και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων 

και  των  Δημοτικών  καταστημάτων  που  εδρεύουν  όλα  τα  Παραρτήματα  του  Κέντρου,  ήτοι  στις 

18/11/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια 

και ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών, η οποία έχει ορισθεί με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016, το αργότερο μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

15:00, στο Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο), Τέρμα Ιοκάστης – Τ.Κ. 654 04 Καβάλα, μέσα σε ενιαίο 

σφραγισμένο  φάκελο,  δακτυλογραφημένες  και  υποχρεωτικά  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε  δύο  (2) 

αντίγραφα.  

Σημειώνεται ότι το σύνολο της προσφοράς υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα, δηλαδή η Αίτηση, τα 

Δικαιολογητικά, η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Η  υποβολή  των  προσφορών  γίνεται  αυτοπροσώπως  ή  με  ειδικά  προς  τούτο  εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπό, ή  αποστέλλοντάς  τις  ταχυδρομικά,  με  συστημένη  επιστολή  ή  courier  στην ως  άνω 

διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από 

την ημερομηνία και ώρα λήξης του χρόνου κατάθεσης των προσφορών, που ορίζεται στην αρχή της 

παρούσας. 

Η  έγκαιρη  υποβολή  θα  αποδεικνύεται  μόνο  από  τον  αριθμό  πρωτοκόλλου.  Η  ημερομηνία 

σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 

και  δεν  παραλαμβάνονται,  ενώ  σε  περιπτώσεις  εκπρόθεσμης  ταχυδρομικής  αποστολής  τους 

επιστρέφονται.  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια.  Κατά  την  αποσφράγιση  των 
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προσφορών  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  του  διαγωνισμού,  μπορούν  να  παρίστανται  οι 

ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.  

4. Οι υποβαλλόμενες εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό αυτό προσφορές,  ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι  (120) ημερών κατά ανώτατο 

όριο.  

Προσφορές  που  αναφέρουν  ημερομηνία  λήξης  μικρότερη  της  παραπάνω  οριζόμενης,  θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α. Φυσικά πρόσωπα: Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί  

β. Νομικά πρόσωπα: ημεδαπά ή αλλοδαπά  

γ. Συνεταιρισμοί  

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

ε. Κοινοπραξίες προμηθευτών  

Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  προμηθευτών  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο υποψήφιος προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή 

ανά Ομάδα (όπως αναλύεται στο εδάφιο 6 του άρθρου 9).  

6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α. Τις κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών  

β.  Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.  

γ. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α’ έως & Ζ’) ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Γενικοί Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ Τεχνικές Προδιαγραφές.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Πίνακες οικονομικής προσφοράς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Γενικοί Όροι Σύμβασης (Γ.Ο.Σ.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ΄ αριθ. 158/2016 Απόφασης 

της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.    

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν. 4412/2016 (άρθρο 67 εδάφιο 2o και 5ο εδάφιο του άρθρου 121). Αιτήματα παροχής πληροφοριών 

που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν εξετάζονται. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων 

θα  πρέπει  να  απευθύνονται  στην Οικονομική  Υπηρεσία  και  στο  Τμήμα Προμηθειών,  του  Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. Οι διευκρινίσεις απαγορεύεται να τροποποιούν ουσιώδη 

όρο της προκήρυξης. Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν εγγράφως συγκεντρωτικά 

και ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, από το Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ.   
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8.  Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί  προφορικές 

απαντήσεις  εκ  μέρους  του  Κ.Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ.  Μετά  την  κατάθεση  και  την  αποσφράγιση  των 

προσφορών, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή των προσφορών 

καθώς και υποβολή εγγράφων δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από 

την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.  

9.  Η  προκήρυξη  θα  αναρτηθεί    στην  ιστοσελίδα  του  Κέντρου  Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ.,  στην  ηλεκτρονική 

διεύθυνση  http://www.kkppamth.gr,  στο  πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (ηλεκτρονική  διεύθυνση 

http://et.diavgeia.gov.gr),  στα  Εμπορικά  και  Βιομηχανικά  Επιμελητήρια  των  νομών:  Δράμας  – 

Καβάλας  –  Ξάνθης  –  Ροδόπης,  στους  πίνακες  ανακοινώσεων  των  Δήμων  και  των  Δημοτικών 

καταστημάτων που εδρεύουν όλα τα Παραρτήματα του Κέντρου και στους πίνακες ανακοινώσεων 

των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ.  

10. Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. από την Κεντρική Υπηρεσία 

του  Κ.Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ.,  κτίριο  επί  της  οδού  Τέρμα  Ιοκάστης,  στην  Καβάλα.  Προς  διευκόλυνση  των 

ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ. (http://www.kkppamth.gr).   

11. Οι  περιεχόμενοι  στη  διακήρυξη  όροι  και  απαιτήσεις  είναι  υποχρεωτικοί.  Η  μη  τήρησή  τους 

καθιστά  απαράδεκτη  την  προσφορά  του  υποψηφίου  και  την  αποκλείει  από  οποιαδήποτε 

αξιολόγηση.  

12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου ο οποίος, εξ αυτού του λόγου, 

δεν  αντλεί  δικαίωμα  αποζημίωσης.  Η  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  συνεπάγεται  πλήρη  και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων της παρούσας. 

13. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο τον διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή 

να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους 

υποψηφίους.  

14. Οι  υποψήφιοι  δεν  δικαιούνται  σε  καμία  περίπτωση  αποζημίωση  για  δαπάνες  σχετικές  με  τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.  

15. Η γλώσσα διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Επί ποινή 

αποκλεισμού, τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία 

που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, υποβάλλονται 

στην  ελληνική  γλώσσα  ή  υποβάλλεται  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  μαζί  με  το 

υποβαλλόμενο  έγγραφο  και  σε  κάθε  περίπτωση  διαφοράς,  υπερισχύει  η  επίσημη  μετάφραση. 

Δικαιολογητικά  και  έγγραφα  που  εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός  Ελλάδος  συνοδεύονται,  επί  ποινή 

αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα (από τη μεταφραστική υπηρεσία 

του Υπουργείου Εξωτερικών, Έλληνα δικηγόρο ή το αρμόδιο Προξενείο, κατά περίπτωση).  

16. Οι τιμές της Προσφοράς είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σε ευρώ.  

17.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  γνωστοποιεί/κοινοποιεί  προς  τους  υποψήφιους  τις  αποφάσεις  της, 

εγγράφως. 

18. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων της παρούσας 

τίθενται  για  διευκόλυνση  της  ανάγνωσης  και  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  για  την  ερμηνεία  της 

διακήρυξης. Λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό, εκτός αν από τη σχετική έννοια 

προκύπτει το αντίθετο. 
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19.  Κάθε  θέμα  που  δεν  αναφέρεται  στην  προκήρυξη  αυτή  ρυθμίζεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν. 

4412/2016 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 

4496/2017 και τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.  

     

 

          Η Πρόεδρος  

 του Δ/κού Συμβουλίου  

   του Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ. 

 

Τζαμπαζλή Αναστασία 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ _______________________________________________________   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ______________________________________________    

ΔΙΑΡΚΕΙΑ __________________________________________________________    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ________________________________________     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ __________________________________       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ _______________________________________________________    

ΆΡΘΡΟ 1. __________________________________________________________    

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ __________________________________________   

ΆΡΘΡΟ 2. _________________________________________________________     

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ _____________________________________________      

ΆΡΘΡΟ 3. __________________________________________________________    

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ _________________________________    

ΆΡΘΡΟ 4. __________________________________________________________    

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ________________________________________   

ΆΡΘΡΟ 5.__________________________________________________________    

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ________________________________   

ΆΡΘΡΟ 6. __________________________________________________________   

ΤEΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ___________________________________________________    

ΆΡΘΡΟ 7. __________________________________________________________   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ _______________________________________________    

Α) Τ Ι Μ Ε Σ _________________________________________________________    

Β) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ______________________________________________     

ΆΡΘΡΟ 8 . __________________________________________________________    

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ____________________________________________     

ΆΡΘΡΟ 9. _________________________________________________________       

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ _____________________________________      

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ___________________________________________  
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_________________________________________________  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

– ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ _______________________         

Οι Έλληνες πολίτες: ____________________________________________    

Οι αλλοδαποί: _________________________________________________   

Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: _________________________    

Οι συνεταιρισμοί: _____________________________________________      

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: ___________  

ΆΡΘΡΟ 10. ________________________________________________________    

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ_________________________________________________________     

ΆΡΘΡΟ 11. _______________________________________________________ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ___________________________________________    

ΆΡΘΡΟ 12 ________________________________________________________  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ _________________________      

ΆΡΘΡΟ 13. _______________________________________________________   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ _______________________________   

ΆΡΘΡΟ 14. _______________________________________________________    

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ___________________________________________________    

ΆΡΘΡΟ 15. ________________________________________________________   

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ _____________________________________   

ΆΡΘΡΟ 16. _________________________________________________________  

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( Άρθρο 132 Ν. 4412/2016) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

ΆΡΘΡΟ 17. _________________________________________________________ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _____________________________________________    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ _______________________________________________________   

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ‐ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ______________________________     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ______________________________________________________ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐       

ΚEΦΑΛΑΙΟ Ε΄  ____________________________________________________    

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ____________________________________________     

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ______________________________________      

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ_____________________________________________      

Γ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ _________________________________________      

Δ’ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ___________________________________________________       

Ε΄ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ______________________________________________      

ΣΤ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ______________________________________________________      

Ζ’ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ____________________________________________ 

ΚEΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  ____________________________________________________    

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΚEΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  ____________________________________________________    

Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ΄ αριθ. 158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 

του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια υλικών και την πραγματοποίηση εργασιών που απαιτούνται σε κτίριο του Παραρτήματος 

Προστασίας  Παιδιού  Καβάλας  του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφέρειας  Αν.  Μακεδονίας  – 

Θράκης, για τη λειτουργία νέας Δομής Προεπαγγελματικής Κατάρτησης για ΑμέΑ (άνω των 18 ετών) 

στην πόλη της Καβάλας, το οποίο βρίσκεται στην Καβάλα – Τέρμα Ιοκάστης – Τ.Κ. 65404. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Σύμβαση για χρονικό διάστημα έως και τις 31‐12‐2020 από την υπογραφή της με δικαίωμα δίμηνης 

παράτασης, με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ.  

Οι  προμήθειες  και  οι  εργασίες  θα  αρχίσουν  αμέσως  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Όλες  οι 

παραλαβές θα γίνονται στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ.  

Η  ανωτέρω  προθεσμία  μπορεί  να  παραταθεί,  εφόσον  συντρέχει  σοβαρός  λόγος  που  συνιστά 

αντικειμενική  αδυναμία  εμπρόθεσμης  εκτέλεσης  ή  ανωτέρα  βία,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της 

Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Έως  πενήντα  μία  χιλιάδες  πεντακόσια  τριάντα  δύο  ευρώ  και  είκοσι  έξι  λεπτά  (51.532,26€)  μη 

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ 

ΚΑΕ 0863 οικονομικού έτους 2020, προϋπολογιζόμενη δαπάνη 32.016,13€+Φ.Π.Α.24% = 39.700,00€. 

ΚΑΕ 1413Α οικονομικού έτους 2020, προϋπολογιζόμενη δαπάνη 19.516,13€+Φ.Π.Α.24% = 24.200,00€. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.1 Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι:  

Η προμήθεια υλικών και η πραγματοποίηση εργασιών που απαιτούνται σε κτίριο του Παραρτήματος 

Προστασίας  Παιδιού  Καβάλας  του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφέρειας  Αν.  Μακεδονίας  – 

Θράκης, για τη λειτουργία νέας Δομής Προεπαγγελματικής Κατάρτισης για ΑμέΑ (άνω των 18) ετών 

στην πόλη της Καβάλας. 

1.2 Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 31‐12‐

2020,  με  μονομερές  δικαίωμα  δίμηνης  παράτασης  εκ  μέρους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του 

Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ.. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος που συνιστά 

αντικειμενική  αδυναμία  εμπρόθεσμης  εκτέλεσης  ή  ανωτέρα  βία,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της 

Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος. 

1.3 Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να προσφέρουν μια (1) λύση.  

1.4 Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

1.5 Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες εναλλακτικές προσφορές.  

1.6 Προσφορές στις οποίες θα προτείνονται εναλλακτικές λύσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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1.7  Αντιπροσφορά  ή  τροποποίηση  της  προσφοράς  ή  πρόταση  που  κατά  την  κρίση  της  αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν (Ν. 4412/16 κυρίως άρθρα 19,25):  

α. Φυσικά πρόσωπα : Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί  

β. Νομικά πρόσωπα : ημεδαπά ή αλλοδαπά  

γ. Συνεταιρισμοί  

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

ε. κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη.  

2.2 Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε., 

ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Π.Ο.Ε. και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο 

εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. 

2.3  Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή 

προκειμένου  να  υποβάλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία  υποχρεούται  να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (Ν. 4412/16 άρθρο 19, εδάφιο 3ο).  

2.4 Σημειώνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση στο Διαγωνισμό δεν 

μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  ή  αποστέλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  σύμφωνα  με  τα 

αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 (ιδίως άρθρο 92 εδάφιο 4 και άρθρο 96) στην Ελληνική γλώσσα, ή σε 

επικυρωμένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε (2) δύο 

αντίγραφα και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές και 

προσθήκες. 

Σε ένα από τα δύο (2) αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται 

η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ τους.  

3.2  Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές  ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  αναφερομένου  απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από το Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ., 

πριν από τη λήξη της, για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες κατά ανώτατο όριο. Μετά την 

παράταση  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα 

αποτελέσματα  του  διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  αν  το  Κέντρο  Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ., 

κρίνει, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό,  μπορούν  να  επιλέξουν,  είτε  να παρατείνουν  την προσφορά  τους, 
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εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης της προσφορά τους, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρατείναν 

τις προσφορές τους.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις/κοινοπραξίες υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά,  όλα  τα  μέλη  της  ένωσης/κοινοπραξίας  ευθύνονται  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση/κοινοπραξία, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως  της σύμβασης.  Σε περίπτωση που,  εξ αιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις  υποχρεώσεις  της  ένωσης  κατά  το  χρόνο  αξιολόγησης  των  προσφορών,  τα  υπόλοιπα  μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει  κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  τα  υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν  να 

έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη 

της  ένωσης,  και  στις  δύο  περιπτώσεις,  μπορούν  να  προτείνουν  αντικατάσταση.  Η  αντικατάσταση 

εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

3.3 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και μετά την 

λήξη της ισχύος της προσφοράς του αναδόχου, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

3.4  Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  απαράβατους  όρους  της 

Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

3.5 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου: Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και  182  της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή  εκμεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών.  

3.7 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3.8 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3.9  Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 

την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση 

του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 

αρμόδιο όργανο.  

3.10  Στον  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο  κάθε  προσφοράς  πρέπει  να  αναγράφονται  απαραίτητα 

ευκρινώς (Ν. 4412/16 άρθρο 92):  

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια ήτοι:  

«Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης, – Οικονομική Υπηρεσία 

– Τμήμα  Προμηθειών». 

 Ο αριθμός της διακήρυξης «5η/2020».  

 Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού: «Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο  ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή 

αναδόχου – χων για την προμήθεια υλικών και την πραγματοποίηση εργασιών που απαιτούνται σε 

κτίριο  του  Παραρτήματος  Προστασίας  Παιδιού  Καβάλας  του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας 
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Περιφέρειας  Αν.  Μακεδονίας  –  Θράκης,  για  τη  λειτουργία  νέας  Δομής  Προεπαγγελματικής 

Κατάρτησης για ΑμέΑ (άνω των 18 ετών) στην πόλη της Καβάλας. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  

 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής). 

3.12 Μέσα στον  ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  της προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα απαιτούμενα 

κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος  της προσφοράς περιέχει  τρεις  (3) ανεξάρτητους σφραγισμένους 

φακέλους:  

(α) Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

(β) Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»  

(γ) Φάκελος «Οικονομική Προσφορά».  

3.13 Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 

και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου, τον τίτλο του διαγωνισμού και 

τον τίτλο του φακέλου και θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, ήτοι: ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο. 

3.14 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

3.15 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και  τις  ενδείξεις  του κυρίως 

φακέλου.  

3.16 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

3.17  Όλα  τα  φύλλα  των  εγγράφων  και  στοιχείων  της  προσφοράς,  πλην  της  οικονομικής, 

συμπεριλαμβανομένων  των  εμπορικών  φυλλαδίων  (PROSPECTUS,  φωτογραφιών,  τεχνικών 

φυλλαδίων κ.λπ.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη 

αναζήτηση  των  στοιχείων  αυτών,  η  προσφορά  να  συνοδεύεται  από  ευρετήριο,  στο  οποίο  θα 

αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα 

ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16‐19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33‐55 κ.ο.κ.).  

3.18  Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά,  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 

τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία 

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

3.19 Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των  προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  την  διακήρυξη.  Η  αποσφράγιση  των 

προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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4.1. Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, στον (α) Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με 

το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

Α. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφασης της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 

i. «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»: 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλόλητας, της οικονομικής κατάστασης και των 

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ σύμφωνα 

με  την  158/2016  Απόφασης  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  επιτρέπει  στις  συμμετέχουσες 

εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι: 

• δεν  βρίσκονται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  για  τις  οποίες  πρέπει  ή  είναι  δυνατόν  να 

αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης. 

• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

ii. Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την 

αναθέτουσα  αρχή  ως  αποδεικτικά  στοιχεία.  Από  τους  υπόλοιπους  συμμετέχοντες  ενδέχεται  να 

ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η 

αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  έχει  άμεση  πρόσβαση  από  εκεί.  Ειδικότερα,  με  βάση  την  παρ.  6  του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά 

ή  άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος‐μέλος της Ένωσης. Το ΤΕΥΔ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει 

μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Πέραν 

αυτών η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε 

οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  όλα  ή  ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5 του αρ. 79 του 

ν.4412/16). 

iii.    Οδηγίες συμπλήρωσης του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης: 

    Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το 
πρότυπο ΤΕΥΔ όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη στο Παράρτημα Ζ’ 

(ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) 

(Αποφ. Π1/2390/13). Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι προβλέπει το Παράρτημα Α’ της υπ’ αριθμ. 158/2016 

Απόφαση  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΦΕΚ  3698/Β΄/16‐11‐2016)  περί  έγκρισης  Τυποποιημένου  Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Οι προσφορές υπογράφονται και σφραγίζονται  από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 

προσώπων,  από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  αυτών.  Η  προσφορά  ένωσης  οικονομικών  φορέων 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε 

από  εκπρόσωπο  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να 

προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 



ΑΔΑ: Ω20ΥΟΞΧΘ-ΣΔΟ



 

15 

Β. Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει αίτηση συμμετοχής στον 

διαγωνισμό,  με  τη  μορφή  επιστολής  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  στην  οποία  αναφέρονται 

υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, Α.Φ.Μ. κλπ.) καθώς και 

πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας  του  νόμιμου  εκπροσώπου  του,  αν  είναι  νομικό  πρόσωπο.  Η  αίτηση 

υπογράφεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου (αν ο υποψήφιος είναι 

νομικό πρόσωπο) και σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας, από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται 

από τα μέλη της ή από τους εκπροσώπους όλων των μελών.  

Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, για την 

οποία  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  υπογραφής,  η  οποία  φέρει  ημερομηνία  εντός  των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης 

στην οποία συμμετέχουν και στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους οι προσφέροντες:  

 (γ1)  Δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα  από  τα 

αναφερόμενα στο 73 Άρθρο του ν. 4412/2016, ήτοι:  

i)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως αυτή  ορίζεται  στο άρθρο  2  της  απόφασης‐πλαίσιο 

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

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

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

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

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

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

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

οικονομικού φορέα,  

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

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

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης‐πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης‐πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
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vii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του παρόντος υποβάλλουν :  

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.  

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 

του συνεταιρισμού.  

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση, αφορά κάθε μέλος 

σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.  

(γ2) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις του ν. άρθρου 73 του ν.4412/2016, 

ήτοι : 

‐ έχουν αθετήσει  ισχύουσες υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν.4412/2016.  

–τελούν υπό πτώχευση, έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται 

σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη  σε 

εθνικές διατάξεις νόμου,  

‐σύναψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

‐επέδειξαν 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,  

‐Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

‐  Δεν  έχουν  κριθεί  ένοχοι  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 (ν.4421/2016),  

‐ Δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και 

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

νομοθεσία 

ή/και έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  

(γ3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο 4ο εδάφιο του 73ου άρθρου του Ν. 4412/2016 

καταστάσεις, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.Δ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), δεν τελούν υπό πτώχευση 

ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
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από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(γ4) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(γ5) Είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν 

αφορά συνεταιρισμούς).  

(γ6) Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι  είναι  εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

(γ7) Δεν έχουν νομικούς περιορισμούς και δεν έχει επιβληθεί στον Προμηθευτή ποινή αποκλεισμού 

του από διαγωνισμούς,  με  βάση αμετάκλητη  απόφαση  του  Υπουργού Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και 

Τουρισμού, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

(γ8)  Να  αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 

δικαιολογητικών  ιδίως  του  άρθρου  103  του  ν.  4412/2016,  από  τα  οποία  θα  προκύπτουν  τα  όσα 

αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση και που απαιτούνται για την κατακύρωση 

της σύμβασης.  

(γ9) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).  

(γ10) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 

Δ.  Παραστατικό  εκπροσώπησης,  κατά  το  άρθρο  93  του  ν.  4412/2016,  εφόσον  οι  προμηθευτές 

συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

Ε. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 

(για  διαγωνιζόμενους  με  μορφή  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.),  αντίγραφο  ή  απόσπασμα  του  καταστατικού  του 

διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από 

τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα 

που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική 

μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

ΣΤ. Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  μαζί  με  την 

προσφορά υποβάλλουν  τα παραπάνω  κατά περίπτωση δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Ζ. Αντίγραφο της νόμιμης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση 

λειτουργεί καθόλα νόμιμα.  

Η. Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύουν την εγγραφή τους στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα (όπως το Γ.Ε.ΜΗ.) εφόσον απαιτείται η εγγραφή τους από την κείμενη νομοθεσία, από το 

οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  για  την  δραστηριότητα  που  ζητά  η  διακήρυξη.  Σε 

περίπτωση που δεν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η εγγραφή του υποψήφιου προμηθευτή 

σε οικείο  επαγγελματικό μητρώο ή στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  τότε θα υποβάλλεται  Υπεύθυνη Δήλωση περί  μη 

υποχρέωσης εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Θ.  Επίσης  πρέπει  να  υποβληθούν  από  όλους  τους  υποψηφίους,  επί  ποινή  αποκλεισμού  και 

ανεξαιρέτως κατηγορίας κατά τα ανωτέρω, με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
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Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

• η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με  τους όρους  της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας  έλαβε 

γνώση.  

• αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  

• δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα,  

•  δεν  έχουν  καταστεί  ποτέ  υπεύθυνοι  ιδιαίτερα  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή 

πληροφοριών  που  τους  ζητήθηκαν  από  αναθέτουσες  αρχές,  σχετικά  με  την  ανταπόκρισή  τους  σε 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους, 

•  δεν  αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από  Δημόσια  Υπηρεσία  ή  Ν.Π.Δ.Δ,  γιατί  δεν  εκπλήρωσαν  τις 

συμβατικές υποχρεώσεις τους,  

• διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, κλπ.), που κρίνεται αναγκαία για την 

επιτυχή υλοποίηση της προμήθειας.  

Ι.  Οι  προσφέροντες  ‐  Νομικά  Πρόσωπα  (Ν.Π.)  οφείλουν  να  καταθέσουν  έγκριση  του  αρμόδιου 

οργάνου του Ν.Π., στην οποία ειδικότερα: Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

Κ. Σε περίπτωση Ένωσης Φορέων πρέπει:  

• να εγκρίνεται η συμμετοχή του Φορέα στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τους λοιπούς Φορείς‐μέλη 

της Ένωσης και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε ενός στον προϋπολογισμό του έργου. 

• Παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα η εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα 

έγγραφα  και  δικαιολογητικά  και  την  προσφορά,  καθώς  και  να  καταθέσει  ή  να  καταθέσουν  την 

προσφορά και να παραστεί ή να παραστούν στην αποσφράγιση της σε όλα τα στάδια της.  

• Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης, ένας Φορέας ως συντονιστής της Ένωσης και εξουσιοδοτημένος 

αρμόδιος εκπρόσωπος αυτού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

μελών της Ένωσης. 

Λ.  Σε  περίπτωση  Ένωσης  Προσώπων  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά,  τα  ανωτέρω  πρέπει  να 

κατατεθούν για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην Ένωση.  

Σημειώνεται  ότι  η  υποβολή  όλων  των  προαναφερόμενων  ανωτέρω  δικαιολογητικών  είναι 

υποχρεωτική της συμμετοχής και η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών αυτών 

συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

Μ.  Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 

τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα».  Σε  αντίθετη  περίπτωση  δύναται  να  λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι 

συνδιαγωνιζόμενοι.  

Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου 

που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προμηθευτή από το διαγωνισμό.  

 

ΆΡΘΡΟ 5.  

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

5.1 Ο Προσφέρων πρέπει να δραστηριοποιείται κατά περίπτωση: 

 Στην παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης πλακιδίων, όταν προσφέρει για την Ομάδα 1. 

 Στην προμήθεια πλακιδίω,ν όταν προσφέρει για την Ομάδα 2. 
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 Στην παροχή υπηρεσιών χρωματισμού και επιχρησμάτων, όταν προσφέρει για την Ομάδα 3. 

 Στην προμήθεια υλικών χρωματισμού και επιχρησμάτων, όταν προσφέρει για την Ομάδα 4. 

 Στην παροχή υπηρεσιών θερμομόνωσης κριτίων, όταν προσφέρε για τις Ομάδες 5 και 6. 

 Στην προμήθεια ειδών υγιεινής, όταν προσφέρει για την Ομάδα 7. 

 Στην τοποθέτηση ειδών υγιεινής, όταν προσφέρει για την Ομάδα 8. 

 Στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, όταν προσφέρει για την Ομάδα 9. 

 Στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού, όταν προφέρει για την Ομάδα 

10.  

 

ΆΡΘΡΟ 6.  

ΤEΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

6.1 Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, 

με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (Ν. 4412/2016 

άρθρο 94 εδάφιο 4ο).  

6.2 Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 

Β΄ και Γ΄ της Διακήρυξης.  

Γενικές επισημάνσεις:  

6.3 Τονίζεται  ιδιαίτερα ότι, οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή 

έμμεση  αναφορά  στα  οικονομικά  στοιχεία  των  Προσφορών.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάτι 

τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής 

διενέργειας  του  διαγωνισμού. Ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος  έχει  τη  δυνατότητα  να  συμπεριλάβει  στην 

Τεχνική του Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και 

κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά του.  

6.4 Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται. Ομοίως 

απορρίπτεται και προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 7.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

7.1 Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα φέρει τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου.  

7.2 Στην Οικονομική Προσφορά, επί ποινή απορρίψεως, αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, 

ως εξής: 

Α) Τ Ι Μ Ε Σ  

7.2.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς 

(Ν. 4412/16 άρθρο 95 ιδίως εδάφιο 5 και 6).  

7.2.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7.2.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία 

(άνευ  ορίου),  εφόσον  χρησιμοποιείται  σε  ενδιάμεσους  υπολογισμούς.  Το  γενικό  σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι  ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
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7.2.4.  Κριτήριο  επιλογής  είναι  η  χαμηλότερη  προσφερόμενη  τιμή  (ο  τρόπος  υπολογισμού  της 

συνολικής τιμής‐κόστους για κάθε πίνακα ζητούμενων ειδών αναγράφεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ). 

7.2.5. Ποσοστό νόμιμου Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιμή των προσφερόμενων ειδών σε ποσοστό επί 

τοις εκατό (%) και σε ποσό θα αναγράφεται ρητά στην προσφορά αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην 

κύρια τιμή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος νόμιμος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από 

την Υπηρεσία.) 

7.2.6.  Θα  ληφθεί  υπόψη  για  τη  σύγκριση  των  προσφορών  η  τιμή  ανά  Ομάδα,  μη 

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ .  

7.2.7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7.2.8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

7.2.9. Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι ιδιαίτερα χαμηλές (Ν. 4412/16 ιδίως άρθρο 

313)  όπως  ορίζεται  και  στο  άρθρο  12.2  της  παρούσας,  η  Επιτροπή,  πριν  διατυπώσει  εισηγητική 

πρόταση προς την Υπηρεσία και αφού εξετάσει λεπτομερώς τις προσφορές, διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παράσχουν εγγράφως διευκρινίσεις σχετικές με τον οικονομικό 

χαρακτήρα των προσφορών τους, ώστε να τεκμηριωθούν οι λόγοι που οδήγησαν σε ιδιαίτερα χαμηλές 

προσφερόμενες τιμές. Η παροχή έγγραφων διευκρινήσεων σε περιπτώσεις ιδιαίτερα χαμηλών τιμών 

ζητείται  από  την  επιτροπή  ακόμα  και  εάν  η  επιτροπή  έχει  καταλήξει  στην  απόρριψη  τους,  οι  δε 

προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτές εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 88 

& 89 ν.4412/2016). 

Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. 

Μπορεί  να  απορρίψει  την  προσφορά  μόνο  εάν  τα  παρεχόμενα  στοιχεία  δεν  εξηγούν  κατά  τρόπο 

ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, εάν διαπιστώσει ότι η 

προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016.  

7.2.10. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Β) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

7.2.11. Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται σε Ευρώ με τον αναλογούντα νόμιμο ΦΠΑ, 

μετά  από  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  στο  όνομα  της  μειοδότριας  εταιρείας.  Προϋπόθεση 

εξόφλησης τιμολογίου είναι η παράδοση – παραλαβή από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβών της 

Κεντρικής  Υπηρεσίας  και  των  Παραρτημάτων  του  Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ.  των  ειδών  καθαριότητας  και 

ευπρεπισμού  και των λοιπών σχετικών  αναλωσίμων. Η αναθέτουσα αρχή δε θα προχωρήσει στην 

πληρωμή  του  αναδόχου  εάν  η  εκάστοτε  προμήθεια  του  δεν  έχει  παραληφθεί  από  την  αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής. 

7.2.12. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού 

του όρου, το Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ., έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.  

7.2.13.  Κάθε  τιμολόγιο  του  αναδόχου  υπόκειται  στις  νόμιμες  κρατήσεις  που  τον  βαραίνουν 

αποκλειστικά.  

7.2.14. Οι  κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις  βαρύνουν τον προμηθευτή και 

είναι οι εξής: 

α) Κράτηση 0,07% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων 
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συμβάσεων, ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%  

β) Κράτηση 0,06% επί της συμβατικής αξίας υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 

γ1) Φόρος 4% για προμήθεια υλικών 

γ2) Φόρος 8% για την παροχή υπηρεσιών 

  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 

του  Κ.Π.Δ.  και  την  υπ’  αριθ.  2024709/601/0026/8‐4‐1998  Απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομίας  & 

Οικονομικών.  

 

7.2.15. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

7.2.16. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.  

7.2.17. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 

7.2.18.  Τα  έξοδα μεταφοράς  και παράδοσης,  στην  Κεντρική  Υπηρεσία  και  στα Παραρτήματα  του 

Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ., των παραγγελλομένων ειδών,  θα βαρύνουν τον ανάδοχο‐ προμηθευτή.  

7.2.19.  Ο  Εκτελωνισμός,  η  μεταφορά,  η  ασφάλεια,  οι  δασμοί,  οι  φόροι  κλπ.  βαρύνουν  τον 

Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες και έξοδα να ασφαλίσει πλήρως όλο 

το προς  εκτέλεση  έργο  κατά παντός  κινδύνου  κατά  τη διάρκεια  της μεταφοράς  του  και μέχρι  την 

παραλαβή του.  

7.2.20 Ο «προμηθευτής» συνομολογεί ότι όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης ‐ σύμβασης, και ιδία 

οι οικονομικοί,  είναι σύμφωνοι με  τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό του ανατιθέμενου έργου και 

επομένως παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του που απορρέει τόσο από τις 

ισχύουσες ειδικές διατάξεις, όσο και από τα άρθρα 200, 281, 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

8.1. Οι προσφορές, θα αποσφραγισθούν την 18η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., 

στο  επί  της  οδού  Τέρμα  Ιοκάστης  στην  Καβάλα,  κτίριο  του  Κ.Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ.,  δημόσια,  από  την 

Επιτροπή  Διενέργειας  Προχείρων  Διαγωνισμών  που  έχει  συσταθεί  με  την  αριθ.  Θέμα  5ο  1  /18ης 

Συνεδρίασης της 03ης‐06‐2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ., όπως αυτή 

ισχύει και σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 (άρθρο 100).  

8.2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  και  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στο  παρόν 

τεύχος προκήρυξης. 

8.3.  Η  αρμόδια  Επιτροπή  Διενέργειας  του  διαγωνισμού  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας 

αποσφράγισης  των προσφορών  την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από  τη σχετική διακήρυξη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Κατά την 

αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

διαγωνιζομένων, εφόσον το επιθυμούν.  
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8.4.  Η  Επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού  αρχικά  αποσφραγίζει  τον  κυρίως  φάκελο  των 

προσφορών  των  υποψηφίων  καθώς  και  τους  φακέλους  των  Δικαιολογητικών  και  των  Τεχνικών 

Προσφορών  και  μονογράφει  τα  περιεχόμενα  των  πρωτότυπων  φακέλων  κατά  φύλλο.  Οι  νόμιμοι 

εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων εξετάζουν τους φακέλους, χωρίς να απομακρυνθούν από το χώρο 

της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

ψηφιοποίηση,  αναπαραγωγή  ή  αναμετάδοση  των  φακέλων  και  των  περιεχομένων  τους.  Οι 

υποφάκελοι  με  τις  Οικονομικές  προσφορές  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  από  την 

Επιτροπή,  παρουσία  των  διαγωνιζομένων,  και φυλάσσονται  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  ο  έλεγχος  των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.  

8.5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή, ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια και για 

την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  δεν  είναι  υποχρεωμένη  να  ελέγχει  την  συμμόρφωση  των 

διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.  

Η  Επιτροπή,  σε  ανοιχτή  συνεδρίαση,  ελέγχει  τους φακέλους  για  τη  συμμόρφωσή  τους  προς  τους 

όρους  της  παρούσας,  αξιολογεί  την  Τεχνική  προσφορά  των  υποψηφίων  για  τους  οποίους  δεν 

διαπιστώνεται από την Επιτροπή λόγος αποκλεισμού και συντάσσει σχετικό πρακτικό που εγκρίνεται 

από το αρμόδιο όργανο. 

8.6.  Κατά  το  επόμενο  στάδιο,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  σε  δημόσια  συνεδρίαση,  βεβαιώνει  το 

απαραβίαστο του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών και αποσφραγίζει και μονογράφει τα 

υπάρχοντα σε αυτόν έγγραφα, μόνο για τις προσφορές που έχουν γίνει αποδεκτές. Σε διαφορετική 

περίπτωση,  οι  οικονομικές  προσφορές  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται  στους 

προσφέροντες. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ακολουθεί εξέταση αυτών από 

τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  προσφερόντων,  εφόσον  το  επιθυμούν.  Η  Επιτροπή,  σε  ανοιχτή 

συνεδρίαση, προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων των Οικονομικών Προσφορών και τελική αξιολόγηση 

των προσφορών και συντάσσει πρακτικό, με το οποίο προτείνεται για κατακύρωση, ο συμμετέχων 

που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση κατακύρωσης εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

8.7. Τέλος, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, προβαίνει στο άνοιγμα του 

φακέλων  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  υποψήφιου  αναδόχου.  Η  Επιτροπή Αξιολόγησης  του 

Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και 

ώρα  που  ορίζεται  με  σχετικό  έγγραφο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Κ.Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ., 

μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. Όσοι δικαιούνται να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση 

των δικαιολογητικών που  κατατέθηκαν. Η  Επιτροπή  ελέγχει  την  ορθότητα  και  την πληρότητα  των 

δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση. 

8.8. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο 

παραδίδει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Κ.Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποφαίνεται 

σχετικά  και  με  μέριμνά  της  Υπηρεσίας  (Κ.Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ.)    γνωστοποιεί  στους  υποψηφίους  την 

Απόφαση  για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 

ΆΡΘΡΟ 9.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

9.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή.  
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9.2. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή όπως αναλύεται στο κεφάλαιο Γ.  

9.3.  Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  θα  ακολουθηθούν  τα  στάδια  και  οι  διαδικασίες  που 

περιγράφονται στη συνέχεια :  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9.4. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί 

και  αξιολογεί  τις  τεχνικές  προσφορές,  προκειμένου  να  διαπιστώσει  τον  βαθμό  στον  οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης, καταχωρεί τις προσφορές στον τελικό συγκριτικό 

πίνακα,  τον  οποίο  θα  υποβάλλει,  μαζί  με  τα  πρακτικά  και  όλα  τα  στοιχεία  του  φακέλου  του 

διαγωνισμού, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ.  

9.5. Προσφορές  που  είναι  αόριστες  ή ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή  είναι  υπό αίρεση ή αντιφατικές  ή 

παρουσιάζουν  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τις  απαιτήσεις  και  τους  όρους  της  διακήρυξης, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

9.6.  Για  την  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον 

συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή),  θα  ληφθούν  

υπόψη οι προσφορές για μία – περισσότερες ή και για όλες τις Ομάδες του διαγωνισμού,   όπως 

αυτές αποτυπώνονται στους σχετικούς πίνακες  χωρίς τον νόμιμο Φ.Π.Α. 

Στην  περίπτωση  υπερβολικά  χαμηλής  οικονομικής  προσφοράς,  θα  ζητηθεί  από  τον  υποψήφιο 

ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς.  

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

9.7. Για την επιλογή του αναδόχου η Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:  

• Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όπως αναλύεται στο κεφάλαιο Δ  

• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  

• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της προσφοράς. 

9.8. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως ανάδοχος, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος που έχει προσφέρει την χαμηλότερη 

τιμή. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Πρόχειρων 

Διαγωνισμών.  

9.9. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, 

εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

– ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

9.10. Μετά την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή 

σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, στην Επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισμού, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

9.11. Οι Έλληνες πολίτες :  
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(Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα εξής :  

i) για κάποιο από τα αδικήματα:  

‐ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης  της  98/773/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (EEL  351  της  29.1.1998,  σελ.  1),  δωροδοκία,  όπως  αυτή 

ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3  της πράξης  του Συμβουλίου  της 26ης Μαΐου 1997  (EE C 195  της 

25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),  

‐  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  όπως ορίζεται στο άρθρο 1  της οδηγίας 

91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166  της  28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία  τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του 

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  EE  L  344  της  28.12.2001,  σελ.  76)  η  οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), ii) κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

iii)  το/τα  προβλεπόμενα  από  τον  Αγορανομικό  Κώδικα  αδίκημα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

(Β). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από  την κοινοποίηση  της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης  (της ως άνω παραγράφου 9.10.), από  το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης.  

(Γ). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις  τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

(Β) και (Γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(Δ). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 

ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  της  επίδοσης  της  ως  άνω  έγγραφης 

ειδοποίησης (της ως άνω παραγράφου 9.10.). 

9.12. Οι αλλοδαποί:  

(Α).  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση 

της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με 

αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  περίπτωσης  (Α)  της  ως  άνω 

παραγράφου 9.11. 
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(Β).  Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας 

εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  εξαμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  έγγραφης 

ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε πτώχευση,  σε  διαδικασία  κήρυξης σε 

πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.  

(Γ).  Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

(Δ). Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές 

οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  εξακολουθούν  να  παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η τυχόν έλλειψη δικαιολογητικού σε αυτές δεν μπορεί να 

συμπληρώνεται από  τους προσφέροντες και οι  ευρεθείσες ελλιπείς προσφορές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

9.13. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

(Α). Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 9.11. και 9.12. αντίστοιχα.  

‐ Θεωρημένο καταστατικό, τροποποιήσεις του και ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση, καθώς και ΦΕΚ 

νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιριών που επιβάλλεται).  

‐ Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  του  νομικού  προσώπου,  των  ως  άνω  παραγράφων,  αφορά  τους 

Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους 

νόμιμους εκπροσώπους του.  

(Β). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης 

κοινής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  υπό  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο  για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)  

‐  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της  εκκαθάρισης, 

εκδίδονται,  όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα 

στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου 

της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

9.14. Οι συνεταιρισμοί:  

(Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω παραγράφου 9.10. έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 

ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  Πρόεδρος  του 

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης (Α) της παραγράφου 9.11.  
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(Β). Τα δικαιολογητικά  των περιπτώσεων  (Β)  και  (Γ)  της παραγράφου 9.11.,  εφόσον πρόκειται  για 

ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων (Β) και (Γ) της παραγράφου 9.12., εφόσον πρόκειται 

για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (Β) της παραγράφου 9.13.  

(Γ). Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

(Δ). Εφόσον  από  την  προσκόμιση  των  νομιμοποιητικών  εγγράφων  για  τη  λειτουργία  του  νομικού 

προσώπου  στον  φάκελο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή 

τροποποίηση,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  με  τα  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης  τα 

σχετικά έγγραφα (πχ την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.). 

9.15. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

9.15.1.Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

9.15.2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο 

με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.  

9.15.3. Η ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει 

προσφορά.  

9.15.4. Η ένωση υποχρεούται να υποβάλλει την έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των μελών της.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να: 

ί) αναφέρεται η έγκριση του αρμόδιου οργάνου του μέλους ένωσης/κοινοπραξίας για συμμετοχή του 

στο διαγωνισμό και στην ένωση/ κοινοπραξία,  

ii) αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος 

της ένωσης/κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των μελών 

μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου,  

iii) δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και 

τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας. 

9.15.5.  Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  κάθε  μέλος  της  ένωσης  ευθύνεται  εις  ολόκληρον.  Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης  της προμήθειας η  ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

9.15.6. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 

την  ίδια  τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει  κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης  της σύμβασης,  τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους 

ίδιους όρους. 

9.15.7.  Τα  υπόλοιπα  μέλη  της  ένωσης  μπορούν  και  στις  δύο  περιπτώσεις  να  προτείνουν 

αντικατάσταση.  Η  αντικατάσταση  μπορεί  να  εγκριθεί  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

9.16. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ:  

9.16.1. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 

9, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή δικαιολογητικού, 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης ή εφόσον δεν 
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προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

συμμετέχων  ή  με  κείμενο  ανάλογης  αποδεικτικής  αξίας  το  οποίο  θα  συνοδεύεται  από  επίσημη 

μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολ. Δικ. και του Κώδικα 

περί δικηγόρων.  

9.16.2. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 

τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

9.16.3.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  περιλαμβάνονται: α)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν. 

1599/86  του  νόμιμου  εκπροσώπου  του  νομικού  προσώπου  ή  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  φυσικού 

προσώπου  ή  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  κάθε  χώρας  για  τους  αλλοδαπούς,  κείμενο  ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας  το  οποίο θα συνοδεύεται  από  επίσημη μετάφραση  του στα  Ελληνικά  κατά  τα 

οριζόμενα  στο  άρθρο  454  του  Κώδικα Πολ.  Δικ.  και  του  Κώδικα  περί  δικηγόρων  ˙  στην  οποία  θα 

δηλώνονται  όλοι  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  υπάρχει  υποχρέωση  της  επιχείρησης 

καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενούς της και β)  τα 

πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 

που δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

9.16.4.  Εφόσον  οι  διαγωνιζόμενοι  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με  εκπρόσωπό  τους 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης.  

9.16.5. Όταν ο προσφέρων, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίσει εγκαίρως και 

προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει  την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία  απαιτούνται  κατά  τα  ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  με  την  αμέσως 

επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

9.16.6.  Μετά  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  και  προ  της  υπογραφής  της  Συμβάσεως,  θα 

διενεργηθεί  έλεγχος  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  για  την  ακρίβεια  των 

δηλωθέντων (στην προσφορά του επιλεγέντος). Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις, το 

Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του, να μην προχωρήσει 

στην υπογραφή της συμβάσεως με τον επιλεγέντα. Στην περίπτωση αυτή το Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ., δύναται 

(αλλά δεν υποχρεούται)  να προχωρήσει στη σύναψη της συμβάσεως με  τον δεύτερο κατά σειράν 

βαθμολογίας υποψήφιο. 

 

ΆΡΘΡΟ 10.  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

10.1. Κατά της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας  (ν.  4412 άρθρο 127 και άρθρο 100 εδάφιο 4). Με  την ένσταση που ασκείται  κατά  της 

κατακυρωτικής  απόφασης  επιτρέπεται  και  η  προβολή  λόγων  που  αφορούν  την  πληρότητα  και 

νομιμότητα των δικαιολογητικών τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση. 
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10.2. Η υποβολή ένστασης από κάθε ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 127 και  ιδίως υπό τους όρους του άρθρου 360 και 361 του Ν. 4412/2016. Οι ενδεχόμενες 

ενστάσεις που θα ασκηθούν θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων. 

 

ΆΡΘΡΟ 11. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .   

11.1 Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία 

(ιδίως άρθρο 9 και εδάφιο 9.6.), προκρίνεται ως ανάδοχος, ο πρώτος σε κατάταξη υποψήφιος ανά 

Παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ.  

Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά 

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του 

Διαγωνισμού.  Παρεκκλίσεις  από  τις  τεχνοοικονομικές  απαιτήσεις  του  διαγωνισμού,  γενικώς,  δεν 

είναι δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές. 

11.2 Απόρριψη Προσφορών  

(α).  Κάθε  έλλειψη  δικαιολογητικών  που  θα  διαπιστωθεί  μετά  από  έλεγχο,  θα  συνεπάγεται  την 

απόρριψη της προσφοράς.  

(β). Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

(γ).  Αντίθετα  δεν  απορρίπτονται  προσφορές  εάν  οι  παρουσιαζόμενες  αποκλίσεις  κρίνονται  ως 

επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης ή από σημεία 

των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  χαρακτηρίζονται  από  την  παρούσα  ως  απαράβατοι  όροι  είναι 

οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

(δ). Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή 

είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

(ε). Προσφορά στην οποία διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

(ζ).  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

(η) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

(θ).  Εάν  και  μετά  την  αξιολόγηση  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  της  ανωτέρω  αιτιολόγησης  και  την 

σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, 

η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

(ι).  Προσφορές  που  το  συνολικό  τίμημά  τους  υπερβαίνει  την  προϋπολογισθείσα  δαπάνη, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

(κ). Σε κάθε άλλη περίπτωση που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις διατάξεις 

περί προμηθειών του Δημοσίου επιβάλλεται απόρριψη της προσφοράς.  

(λ). Το Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο 

που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.  

(μ). Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους για 

οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.  

(ν). Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ/κό Συμβούλιο), ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  
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(ξ). Το Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ., επιφυλάσσεται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία να ακυρώσει, να αναβάλλει ή να μην κατακυρώσει τον παρόντα διαγωνισμό σε κανένα 

προσφέροντα  χωρίς  εκ  τούτου  να  προκύπτει  οποιοδήποτε  δικαίωμα  αποζημίωσης  των 

προσφερόντων. 

11.3. Ανάδειξη αναδόχου  

Όταν ο ανάδοχος ‐ προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 79, 93 και 103 του 

Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο‐

προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους ανάδοχους‐

προμηθευτές  δεν  προσκομίζει,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  των  ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, 

ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

 

ΆΡΘΡΟ 12.  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

12.1. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών 

(όπως αναλύεται στο κεφάλαιο Γ) και των Οικονομικών Προσφορών. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού διαβιβάζει το τελικό Πρακτικό της περί κατακύρωσης του 

διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού και της επιλογής του αναδόχου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ., η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. 

12.2. Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει τα εξής:  

Α) Κατακύρωση της ανάθεσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Β) Την επιλογή του αναδόχου κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες, σε 

περίπτωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας προσφορών.  

Γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

Δ)  Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  προσφυγή  στη  διαδικασία  της 

διαπραγμάτευσης.  

Ε) Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016 

(ιδίως του άρθρου 106). 

ΣΤ) Οριστική  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν. 

4412/2016 (ιδίως του άρθρου 106).  

Η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να αποφασίσει  τη  ματαίωση  του  διαγωνισμού  και  την 

επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη, των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

13.1. Στον ανάδοχο‐προμηθευτή που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποστέλλεται 

σχετική έγγραφη ανακοίνωση, με απόδειξη, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή  της  σχετικής 

σύμβασης. 
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13.2. Εάν ο ανάδοχος‐προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ. 

13.3. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και προ της υπογραφής της Συμβάσεως, θα διενεργηθεί 

έλεγχος από  την Επιτροπή Διενέργειας  του Διαγωνισμού,  για  την ακρίβεια  των δηλωθέντων  (στην 

προσφορά  του  επιλεγέντος).  Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  αποκλίσεις,  το  Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ. 

διατηρεί το δικαίωμα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να μην 

προχωρήσει στην υπογραφή της συμβάσεως με τον επιλεγέντα. Στην περίπτωση αυτή το Κ.Κ.Π.Π.‐

Α.Μ.Θ. , δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να προχωρήσει στη σύναψη της συμβάσεως με τον δεύτερο 

κατά σειράν βαθμολογίας υποψήφιο  (υπό  την προϋπόθεση ότι η προσφορά  του δεν παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τη Διακήρυξη). 

13.4  Η  σύμβαση  που  θα  καταρτιστεί  εκτός  των  άλλων  θα  περιλαμβάνει  όλα  τα  στοιχεία  της 

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης  

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη  

γ. Το προς προμήθεια έργο  

δ. Την τιμή  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των παραδοτέων  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του παραδοτέου.  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής  

 

ΑΡΘΡΟ 14.  

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

14.1 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ή την ανάθεση, επιβάλλονται, 

με  απόφαση  του  αρμοδίου  για  την  διοίκηση  του φορέα  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 

αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 

‐Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές 

που  είχαν  λάβει  μέρος  στον  διαγωνισμό  ή  είχαν  κληθεί  για  διαπραγμάτευση,  είτε  με  διενέργεια 

διαγωνισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα 

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη 

και  στην  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιείται  νέα  προμήθεια  του  υλικού,  κατά  τα  παραπάνω 

οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε 

στοιχείο,  κατά  την  κρίση  του αρμοδίου  οργάνου  και  με  βάση  τις  αρχές  της  καλής πίστης  και  των 

συναλλακτικών ηθών. 

‐Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

‐Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε 

έκπτωτος,  όταν  του  δόθηκε  το  δικαίωμα  να  παραδώσει  τα  υλικά  μέχρι  την  προηγούμενη  της 

ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ανεξάρτητα  εάν  τελικά  έκανε  ή  όχι  χρήση  του 

δικαιώματος αυτού.  



ΑΔΑ: Ω20ΥΟΞΧΘ-ΣΔΟ



 

31 

‐Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με  τροποποίηση 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης,  της ανάθεσης ή  της σύμβασης, από τις οποίες 

κηρύχθηκε  έκπτωτος,  κατά  περίπτωση,  κατά  τον  υπολογισμό  του  διαφέροντος  σε  βάρος  του, 

λαμβάνεται  υπόψη  η  διαφορά  που  τυχόν  προκύπτει  από  την  τροποποίηση  των  σχετικών  όρων  ή 

τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

14.2. Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του έργου. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι παραδοτέα το αργότερο  σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας.  

14.3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι 

η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.  

14.4. Επίσης το Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ.  έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει 

ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, 

χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

14.5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση 

(με τον νόμιμο Φ.Π.Α.).  

 

ΑΡΘΡΟ 15.  

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

15.1. Ο ανάδοχος‐προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ., υποχρεωτικά δε καλείται προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 

20  του  ισχύοντος  Συντάγματος,  και  του  επιβάλλονται  αθροιστικά  ή  διαζευκτικά  οι  παρακάτω 

κυρώσεις :  

α) Ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες που 

είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με επανάληψη του διαγωνισμού είτε με διαπραγμάτευση. 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε 

βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. 

β)  Προσωρινός  ή  οριστικός  αποκλεισμός  του  ανάδοχου‐προμηθευτή  από  το  σύνολο  ή  μέρος  των 

προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/2016. 

γ) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από  τον Προμηθευτή αποζημίωση για 

κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος, 

που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της 

Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

15.2. Η Σύμβαση και οι  τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από αυτή διέπονται από  το Ελληνικό 

Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση αυτών είναι τα δικαστήρια Καβάλας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( Άρθρο 132 Ν. 4412/2016) 

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης τα παραδοτέα θα έχουν τις αυτές ιδιότητες, θα 

ισχύσουν οι αρχικές τιμές της προσφοράς και γενικά για την παράδοσή τους θα ισχύσουν οι όροι και 

οι προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης, πλην του χρόνου παράδοσης, ενώ σε κάθε περίπτωση με την 

τροποποίηση της σύμβασης δεν θα απομειούται ή αλλοιώνεται το αρχικό παραδοτέο, και σε κάθε 
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περίπτωση η τροποποίηση της σύμβασης θα εξασφαλίζει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της προκήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17.  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

17.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) Ο Προμηθευτής δεν υλοποιεί το Έργο (προμήθεια υλικών ή εκτέλεση υπηρεσίας) με τον τρόπο που 

ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

β)  Ο  Προμηθευτής  εκχωρεί  τη  Σύμβαση  ή  αναθέτει  εργασίες  υπεργολαβικά  χωρίς  την  άδεια  της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) Ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.  

δ)  Εκδίδεται  τελεσίδικη  απόφαση  κατά  του Προμηθευτή  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  του 

επαγγέλματός του. 

17.2 Τα  αποτελέσματα  της  καταγγελίας  επέρχονται  από  την  περιέλευση  στον Προμηθευτή  της  εκ 

μέρους  της  Αναθέτουσας  Αρχής  καταγγελίας.  Κατ’  εξαίρεση,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται,  κατ’ 

ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να 

τάξει  εύλογη  (κατ’  αυτήν)  προθεσμία  θεραπείας  της  παραβάσεως,  οπότε  τα  αποτελέσματα  της 

καταγγελίας  επέρχονται  αυτόματα  με  την  πάροδο  της  ταχθείσας  προθεσμίας,  εκτός  εάν  η 

Αναθέτουσα  Αρχή  γνωστοποιήσει  εγγράφως  προς  τον  Προμηθευτή  ότι  θεωρεί  την  παράβαση 

θεραπευθείσα. 

17.3 Μετά την καταγγελία της Σύμβασης της Αναθέτουσας Αρχής και την λύση αυτής ο Προμηθευτής 

υποχρεούται, μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:  

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, προμήθειας,  παροχής υπηρεσιών 

ή  

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την 

διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.  

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 

(ολοκληρωμένο  ή  μη)  έχει  εκπονήσει  ή  έχει  στην  κατοχή  του  καθώς  και  τα  πάσης  φύσεως 

υποστηρικτικά  έγγραφα  και  μέσα  (μαγνητικά  ή  μη)  και  να  μεριμνήσει  όπως  οι  Υπεργολάβοι  και 

συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα 

ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες 

του θα πράξουν το ίδιο.  

17.4. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την 

αξία  του  παρασχεθέντος  μέρους  του  Έργου  (προμήθειας),  καθώς  και  κάθε  οφειλή  έναντι  του 

Προμηθευτή κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

17.5. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με 

την Σύμβαση προς τον Προμηθευτή μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο  υποψήφιος  προμηθευτής  που  προσφέρει  τη  χαμηλότερη  τιμή  ανά 

Ομάδα, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία πρέπει  να είναι μικρότερη   από  τις  τιμές που 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

 

Ομάδα 1. Τοποθέτηση πλακιδίων (CPV: 50700000‐2) 

Προϋπολογισμός: 8.064,52€       

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  Έλεγχος  δαπέδων  και  τοιχίων  περί  απόκλισης  και  διαδικασία 
αλφαδομέτρησης 

  
  

2. Προετοιμασία επιφάνειας δαπέδων       

2.1. Καθαρισμός & Τρίψιμο δαπέδων  Τ.Μ.  228

2.2. Εξομάλυνση επιφάνειας δαπέδων   Τ.Μ.  228

2.3. Αστάρωμα δαπέδων, W.C. & κουζινών  Τ.Μ.  285

 3. Τοποθέτηση πλακιδίων        

3.1. Δάπεδο  Τ.Μ.  228

3.2. Επιφάνειες W.C. & κουζίνας  Τ.Μ.  57

3.3. Εσωτερική σκάλα  Τ.Μ.  30

3.4. Τοποθέτηση σοβατεπί 171 τ.μ  Τ.Μ.  171

4. Στοκάρισμα       

4.1. Στοκάρισμα δαπέδων, σοβατεπί, κουζίνας και WC   Τ.Μ.  456

Ομάδα 2. Υλικά εργασίας πλακιδίων (Προμήθεια Υλικών) (CPV: 44111700‐8) 

Προϋπολογισμός: 9.677,42€       

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Πλακίδια για τις ανάγκες των δαπέδων προδιαγραφών CE  ΤΕΜΑΧΙΑ 
330

2. Πλακίδια για τις ανάγκες W.C. & κουζίνας προδιαγραφών CE  ΤΕΜΑΧΙΑ 
70

3. Κόλλα πλακιδίων προδιαγραφών υψηλής ποιότητας, ρητινούχα, τύπου C2TE 
με βάση το τσιμέντο, CE 

ΚΙΛΟ 
2000

4.  Γαλάκτωμα  ακρυλικών  ρητινών,  βελτιωτικό  συγκόλλησης  πλακιδίων 
προδιαγραφών CE 

ΚΙΛΟ 
60

5. Σταυρουδάκια πλακιδίων Νο3  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  4

6. Αρμόστοκος προδιαγραφών CE  ΚΙΛΟ  150

Ομάδα 3.   Χρωματισμοί και επιχρισμάτωση εσωτερικών χώρων (Εργασία) (CPV: 50700000‐2) 

Προϋπολογισμός: 4.435,48€       

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Τρίψιμο & αφαίρεση προηγούμενου χρώματος  Τ.Μ.  738

2.  Επιχρισμάτωση  Τ.Μ.  57

3.  Αστάρωμα 738  Τ.Μ.  738

4.   Χρωματισμός 738  Τ.Μ.  738
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Ομάδα 4.  Χρωματισμοί και επιχρισμάτωση εσωτερικών χώρων (Υλικά) (CPV:44810000‐1) 

Προϋπολογισμός: 1.370,97€       

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  Πλαστικό  χρώμα.  Με  εμφανή  ΠΟΕ  σε  αποδεκτές  τιμές  σύμφωνα  με  τις 
απαιτήσεις της ΕΕ   ΛΙΤΡΟ  200

2. Aστάρι αποδεκτών προδιαγραφών ΕΕ  ΛΙΤΡΟ  20

3. Στόκος CE  ΚΙΛΟ  75

4. Έτοιμος σοβά CE  ΚΙΛΟ  75

Ομάδα 5. Θερμομόνωση εξωτερικών τοιχωμάτων (CPV: 50700000‐2) 

Προϋπολογισμός: 9.677,42€       

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Συνολική επιφάνεια  Τ.Μ.  220

1. Καθαρισμός όλης της επιφάνειας       

2. Εξομάλυνση και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων 
     

3.   Έλεγχος επιπεδότητας των προσόψεων με ράμματα       

4.  Τοποθέτηση μαρμαροποδιών ή σχετικών υλικών τα οποία θα επιτρέπουν την 
ίδια χρήση με αυτή των μαρμαροποδιών (προεξοχή της τελικής επιφάνειας του 
συστήματος) 

     

5.  Επικόλληση  θερμομονωτικών  πλακών  από  γραφιτούχα  διογκωμένη 
πολυστερίνη  ή άλλο  θερμομονωτικό  υλικό  ιδίων  προδιαγραφών  (τουλάχιστον 
Νο7)       

6.  Δημιουργία ζώνης στεγάνωσης στη θερμοπρόσοψη       

7.  Τοποθέτηση ειδικών βυσμάτων       

8. Πλήρωση των κενών       

9.  Τοποθέτηση γωνιόκρανων και νεροσταλάκτων       

10.  Διάστρωση βασικού επιχρίσματος        

11. Τοποθέτηση υαλοπλέγματος (δίχτυ)        

12. Αστάρωμα επιφάνειας με έγχρωμο χαλαζιακό σιλικονούχο αστάρι ‐ στρώση 
έγχρωμου αδιάβροχου σιλικονούχου σοβά. 

     

Ομάδα 6.  Θερμομόνωση – στεγανοποίηση σκεπής – ταράτσας (CPV: 50700000‐2) 

Προϋπολογισμός: 5.806,45€       

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Συνολική επιφάνεια  Τ.Μ.  323,56

1. Απομάκρυνση κεραμιδιών από τη σκεπή – ταράτσα       

2.  Καθαρισμός πλάκας        

3. Αστάρωμα       

4.   Επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης       

5.  Επιδιόρθωση ξυλείας        

6.  Επανατοποθέτηση κεραμιδιών και αντικατάσταση σπασμένων – φθαρμένων 
     

7.   Πλύσιμο κεραμιδιών       
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Ομάδα 7.  Είδη υγιεινής (CPV:44411000‐4) 

Προϋπολογισμός: 2.822,58€       

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Πλήρη σετ προδιαγραφών ΑμΕΑ, πιστοποιημένα τουλάχιστον με CE. (Λεκάνη 
τουαλέτας, νιπτήρας, καθρέπτης, κ.α.)  

ΣΕΤ  2

Ομάδα 8.  Τοποθέτηση ειδών υγιεινής (CPV: 50700000‐2) 

Προϋπολογισμός: 806,45€       

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  Εργασίες απομάκρυνσης προηγούμενης εγκατάστασης και τοποθέτηση δύο 
σετ προδιαγραφών ΑμΕΑ.        

2.  Επιδιόρθωση – αποκόλληση και επανατοποθέτηση:       

2.1. Τρεις λεκάνες τουαλέτας       

2.2. Τρεις νιπτήρες       

Ομάδα 9.  Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός – υλικά (CPV:31681410‐0) 

Προϋπολογισμός: 5.645,16€       

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.   Γραμμικά LED 1.20 cm 4.000k   ΤΕΜΑΧΙΑ  35

2.  Αντιεκρηκτικά φωτιστικά  ΤΕΜΑΧΙΑ  2

3. Πρίζες εξωτερικού τύπου  ΤΕΜΑΧΙΑ  30

4.  Πρίζες απλές  ΤΕΜΑΧΙΑ  10

5.   Διακόπτης απλός  ΤΕΜΑΧΙΑ  30

6.  Διακόπτης τύπου κομμιτατέρ  ΤΕΜΑΧΙΑ  10

7.   Μπουτόν 10τεμ.  ΤΕΜΑΧΙΑ  10

8. Υποδοχή τηλεφώνου   ΤΕΜΑΧΙΑ  10

9.   Ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρης 4 σειρών  ΤΕΜΑΧΙΑ  1

10.  Ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρης 2 σειρών  ΤΕΜΑΧΙΑ  1

11. Απλίκες στεγανές   ΤΕΜΑΧΙΑ  12

12.  Προβολείς 50w 6000k  ΤΕΜΑΧΙΑ  15

13.   Προβολέας 100w 6000k   ΤΕΜΑΧΙΑ  1

14.   Μπουάτ τετράγωνα στεγανά  ΤΕΜΑΧΙΑ  10

15.  Πολύπριζα 5 θέσεων  ΤΕΜΑΧΙΑ  10

16.  Καλώδιο 3x2.5    ΜΕΤΡΑ  300

17. Προστατευτική σωλήνα Φ20    ΜΕΤΡΑ  300

Ομάδα 10.    Ηλεκτρολογικές εργασίες (CPV: 50700000‐2) 

Προϋπολογισμός: 3.225,81€       

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Αντικατάσταση των υφιστάμενων εξοπλισμών με τα υλικά της Ομάδας 9 
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Παράρτημα Γ1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, περιλαμβάνει τις τιμές ανά Ομάδα, μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. καθώς και το συνολικό κόστος όλων των προσφερόμενων ειδών ανά Παράρτημα, όπως 

αυτά αναφέρονται στους προηγούμενους πίνακες,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ξεχωριστά 

από  τους  πίνακες  θα  αναγραφεί  και  το  συνολικό  κόστος  όλων  των  προσφερόμενων  ειδών 

συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  το  οποίο  όμως  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  στην  κατάταξη  και 

αξιολόγηση των προσφορών. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(προστίθενται γραμμές και είδη αναλόγως) 

α/α  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1  Ομάδα 1. Τοποθέτηση πλακιδίων         

2 
Ομάδα 3.   Χρωματισμοί και επιχρισμάτωση 
εσωτερικών χώρων (Εργασία) 

     
 

3           
  ΣΥΝΟΛΑ   

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

(προστίθενται γραμμές και είδη αναλόγως) 

α/α  ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 
Ομάδα 2. Υλικά εργασίας 
πλακιδίων (Προμήθεια 
Υλικών) 

           

1.1. 
Πλακίδια για τις ανάγκες των 
δαπέδων προδιαγραφών CE 

Τ.Μ. 
330 

     
 

1.2 
Πλακίδια για τις ανάγκες W.C. 
& κουζίνας προδιαγραφών CE 

Τ.Μ. 
70 

     
 

1.3               
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1   

α/α  ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

2. 
Ομάδα 4.  Χρωματισμοί και 
επιχρισμάτωση εσωτερικών 
χώρων (Υλικά) 
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2.1. 

Πλαστικό χρώμα. Με εμφανή 
ΠΟΕ σε αποδεκτές τιμές 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ΕΕ   ΛΙΤΡΟ  200 

     

 

2.2 
Aστάρι αποδεκτών 
προδιαγραφών ΕΕ  ΛΙΤΡΟ  20 

     
 

2.3               
  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Προκειμένου  να  εκπληρωθούν απολύτως οι  σχετικές υποχρεώσεις  και οι  στόχοι  της Αναθέτουσας 

Αρχής,  ο  Ανάδοχος  που  θα  επιλεγεί  θα  πρέπει  να  διαθέτει  την  επαγγελματική  και  οικονομική 

επάρκεια, την εμπειρία, την οργάνωση, το στελεχιακό δυναμικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό που 

διασφαλίζουν την εκτέλεση της σύμβασης (προμήθεια υλικών ή εκτέλεση εργασιών). 

Υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από τη Νομοθεσία κανόνες για την υγιεινή και 

ασφάλεια  καθώς  και  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της 

περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  επιβάλλονται  στο  άρθρο  18  του  Ν.  4412/2016  και 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ίδιου νόμου.  

Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο.  

Απαγορεύεται  η  παραχώρηση  εκτέλεσης  της  παρούσας  σύμβασης  να  δοθεί  από  τον  ανάδοχο  σε 

τρίτους. 

 

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Β.1. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από το Κ.Κ.Π.  ‐ Π.Α.Μ.Θ, 

προς τους επιλεγέντες υποψήφιους.  

Β.2. Μετά  την  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  μεταξύ  του  Κ.Κ.Π.  ‐  Π.Α.Μ.Θ.  και  των  αναδόχου  θα 

υπογραφεί  σύμβαση  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  24  του  Κανονισμού  Προμηθειών 

Δημοσίου.  

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια  υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από τη σχετική πρόσκληση για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Β.3. Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, χωρίς ο ανάδοχος 

να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται 

έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου.  

Σ’ αυτήν την περίπτωση, το Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο 

στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 

αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημίας του Υπουργείου.  

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αξιώσει σωρευτικά την ανόρθωση κάθε ζημίας της.  

Β.4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ΄ αναλογία οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(Φ.Ε.Κ.  147/Α΄/08‐08‐2016)  και  της  Κ.Υ.Α,  Αρ.  Π1/1052/2014  (ΦΕΚ  1502/Β),  σχετικά  με  τις 

γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών καθώς και επί θεμάτων 

που προκύπτουν κατά την εκτέλεση συμβάσεων.  
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Η σύμβαση θα έχει ισχύ έως 31‐12‐2020 από την υπογραφή της, με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους 

του Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ. δίμηνης παράτασης. 

Β.5. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείται υπέρ του Κ.Κ.Π.  ‐ Π.Α.Μ.Θ. το δικαίωμα μονομερούς λύσης – 

καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, σε περίπτωση βαρείας παραβάσεως των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου, εφόσον η συνέχισή της θα δύναται να βλάψει σοβαρά τα έννομα αγαθά και συμφέροντα 

του Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ., του προσωπικού του καθώς και παντός τρίτου. 

Β.6.  Τυχόν  υποβολή  σχεδίων  σύμβασης  από  τους  υποψήφιους  μαζί  με  τις  προσφορές  τους,  δε 

δημιουργεί καμιά δέσμευση για το Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ.  

Η σύμβαση θα καταρτισθεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  

Β.7. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τον Νόμο 4412/2016 και την παρούσα σύμβαση ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις στην παρούσα Σύμβαση, 

θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η οικονομική προσφορά του αναδόχου και 

η  τεχνική  προσφορά  του  αναδόχου,  εφαρμοζόμενων  επίσης  συμπληρωματικώς  των  οικείων 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Β.8. Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου 

(προμήθεια) καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται 

με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη.  Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει 

κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο  στηρίζεται,  όπως  προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

Γ’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο (είδος, 

ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, 

η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.  

 

Δ’ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά  ανωτέρας  βίας,  υπό  την 

προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.  

2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών  από  τότε  που  συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού 

αιτήματος  του  Αναδόχου,  διαφορετικά,  με  την  πάροδο  άπρακτης  της  προθεσμίας,  τεκμαίρεται  η 

αποδοχή του αιτήματος.  

 

Ε΄ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
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έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των προμηθειών και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει 

μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ. 

 

ΣΤ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ότι υπάρχει πλημμελής εκτέλεση 

των  προμηθειών,  τότε  μετά  από  εισήγησή  της,  ύστερα  από  απόφαση  του  Υπουργού  Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να περικοπεί ποσοστό αμοιβής μέχρι 

και 30%. 

 

Ζ’ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Ο  Ανάδοχος  του  έργου  και  το  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης θα προσπαθήσουν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει 

σχετικά με την παρούσα διακήρυξη ή την υπογραφομένη σύμβαση, καθώς και από την εκτέλεση της 

συμβάσεως, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Καβάλας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Για  την  κατακύρωση  της  προμήθειας  ή  της  υπηρεσίας,  επιβάλλεται  και  η  προσκόμιση  Εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται  σε ποσοστό 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. 

Σε περίπτωση  τροποποίησης  της σύμβασης  κατά  το άρθρο 132,  η οποία συνεπάγεται αύξηση  της 

συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  της σύμβασης καλύπτει συνολικά και  χωρίς διακρίσεις  την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης καταπίπτει  υπέρ του Κ.Κ.Π.Π.‐Α.Μ.Θ., με αιτιολογημένη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση 

του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Ειδικά  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών,  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που 

θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  στο  σύνολο  τους  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 



ΑΔΑ: Ω20ΥΟΞΧΘ-ΣΔΟ



 

40 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 

Παράδοση – Παρακολούθηση ‐ Παραλαβή 

1. Διαδικασία Παράδοσης ‐ Παρακολούθησης – Παραλαβής  

1.1. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά έπειτα από έγγραφο αίτημα προς τον Ανάδοχο και 

θα αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

1.2. Τα υλικά πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα εκτελείται 

το αργότερο εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.  

1.3.  Για  τυχόν  καθυστερήσεις  στις  παραδόσεις  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ενημερώνει  την 

Υπηρεσία. 

1.4.  Τα  υλικά  όταν  παραδίδονται  στα  Παραρτήματα,  θα  παραλαμβάνονται  από  την  εκάστοτε 

Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών.   

1.5. Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον προμηθευτή.  

1.6. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προμηθειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με 

τις υποδείξεις της Επιτροπής.  

1.7. Έργο της Επιτροπής παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και υλικών είναι  

‐ Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 

‐ Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων.  

‐ Ο έλεγχος της πορείας της προμήθειας ή των εργασιών, με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συνεργασία με 

τον Ανάδοχο.  

1.8.  Η  επίβλεψη  της  προμήθειας  ‐  εργασίας  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  την  ευθύνη  για 

ελλείψεις,  παραλείψεις,  ανακρίβειες,  σφάλματα  ή  παρεκκλίσεις  που  θα  διαπιστωθούν  κατά  τη 

διαδικασία επίβλεψης της προμήθειας ‐ εργασίας ή μετά την ολοκλήρωσή της.  

1.9.  Ειδικότερα,  για  την  παραλαβή  των  προμηθειών,  η  Επιτροπή  εξετάζει  όλα  τα  απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά που απορρέουν από την παρούσα.  

1.10. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις, ανακρίβειες, σφάλματα ή παρεκκλίσεις σε 

σχέση με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, προβαίνει σε σύνταξη εγγράφου παρατηρήσεων στο οποίο 

θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις της Επιτροπής προς τον Ανάδοχο καθώς και η 

προθεσμία εντός της οποίας πρέπει ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί.  

1.11. Σε περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσμίας που 

καθορίζεται από το έγγραφο παρατηρήσεων της Επιτροπής, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις 

της Επιτροπής. Έγγραφα παρατηρήσεων με την ανωτέρω διαδικασία είναι δυνατόν να συνταχθούν 

περισσότερα του ενός, εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει τούτο σκόπιμο. 

1.12. Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της 

Επιτροπής,  η  Επιτροπή  συντάσσει  Πρωτόκολλο  μη  Παραλαβής,  αναφέροντας  λεπτομερώς  τους 

λόγους  της  μη παραλαβής.  Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί  τη  βάση  των περαιτέρω  ενεργειών  της 

Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη σύμβαση.  

1.13.  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  μέρους  της  συμβατικής  ποσότητας  των 

παραδοτέων,  με  απόφαση  του  αρμοδίου  για  τη  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου,  ύστερα  από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 

σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή.  

1.14. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία 

που  ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερη  του  1/4  του  συνολικού 
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συμβατικού  χρόνου  ή  του  1/2  αυτού,  όταν  ο  συμβατικός  χρόνος  δεν  είναι  μεγαλύτερος  των  30 

ημερών, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης.  

1.15. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

1.16. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από  την κοινοποίησή  της  για  την 

παραλαβή  των  απορριφθέντων  παραδοτέων.  Σε  περίπτωση  τμηματικών  παραδόσεων,  τα 

απορριφθέντα παραδοτέα δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των παραδοτέων και 

των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. 

1.17.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραλάβει  την  ποσότητα  που  απορρίφθηκε  και 

αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι  (20) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της 

απόφασης  για  την  παραλαβή  των  απορριφθέντων  παραδοτέων.  Η  προθεσμία  αυτή  μπορεί  να 

παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά τουλάχιστον πέντε 

(5) ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του αναθέτοντα 

οργάνου,  με  την  οποία  και  επιβάλλεται  πρόστιμο  σε  ποσοστό  2,5%  επί  της  συμβατικής αξίας  της 

συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και 

ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί 

στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

1.18. Με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου  οργάνου,  δύναται  να  εγκριθεί  η  επιστροφή  στον  προμηθευτή  των  υλικών  που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει 

χρηματική εγγύηση, που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

   

 

          Η Πρόεδρος  

του Δ/κού Συμβουλίου  

  του Κ.Κ.Π. ‐ Π.Α.Μ.Θ. 

 

Τζαμπαζλή Αναστασία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

‐ Ονομασία: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 

‐ Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [55404] 

‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΤΕΡΜΑ ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ ΤΚ 65404 

‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΚΟΥΛΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

‐ Τηλέφωνο: 2531352020 

‐ Ηλ. ταχυδρομείο: skoularidou@1188.syzefxis.gov.gr, kpronamth@1188.stzefxis.gov.gr  

‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.kkppamth.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών  σε κτίριο του 

Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για τη λειτουργία νέας Δομής 

Προεπαγγελματικής Κατάρτησης για ΑμέΑ άνω των 18 ετών για την πόλη της Καβάλας, με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την αρ. 5/2020 διακήρυξη του Κ.Κ.Π. ‐Π.Α.Μ.Θ.  

CPV: 50700000‐2,44111700‐8, 44810000‐1, 44411000‐4, 31681410‐0. 

 ‐ Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:{55406] 

‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια –υπηρεσίες 

‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες:  Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα  Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:  Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  [……] 

Τηλέφωνο:  [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο:  [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη:  Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

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

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

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

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

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

φορέας  

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

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση :  Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

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

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

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix∙ 

2. δωροδοκίαx,xi∙ 

3. απάτηxii∙ 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii∙ 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:  Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1‐6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]∙ 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο‐(‐α): [   ],  

λόγος(‐οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(‐ά) σημείο(‐α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

‐ Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

‐ Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

‐ Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]∙ 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

‐[] Ναι [] Όχι  

 

‐[……]∙ 

 

‐[……]∙ 

 

 

γ.2)[……]∙ 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]∙ 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

‐[] Ναι [] Όχι  

 

‐[……]∙ 

 

‐[……]∙ 

 

 

γ.2)[……]∙ 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

‐ Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

‐ Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐[.......................] 

‐[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

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

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

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

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα  Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 



ΑΔΑ: Ω20ΥΟΞΧΘ-ΣΔΟ



 

57 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  Απάντηση: 

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

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

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

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

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

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας‐

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii ‐και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

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

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

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες  παραλήπτες 

       
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……] 
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

 

[] Ναι [] Όχι 
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φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας∙ 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

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

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

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

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

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού  Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

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

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxlviii. 

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

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

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

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

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

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

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

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

το σύνολο αυτών 

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

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

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv  Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi  Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  μόνο  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ'  εξαίρεση  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό    για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

x  Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi  Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην 

παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης‐πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  22ας  Ιουλίου  2003  για  την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
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xii  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii  Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης‐πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 

αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης‐πλαίσιο. 

xiv  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1  της οδηγίας 2005/60/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου,  της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)   που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv  Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης‐πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi  Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών  (Ο.Ε και Ε.Ε),  τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών  (Α.Ε),  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi  Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽  εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι 

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

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα,  σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi  .  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον  Κανονισμό  ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx  Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi   Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις  έργου, η  εκτιμώμενη αξία  της οποίας υπερβαίνει  το  ένα εκατομμύριο  (1.000.000)  ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α, οι  οικονομικοί  φορείς  από  ορισμένα  κράτη  μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii  Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

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

τα τρία έτη. 

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

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

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

φορέα, αλλά στων οποίων τις  ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος  II,  ενότητα Γ, 

πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

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

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv  Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 

ή  στον  αναθέτοντα φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  τη  σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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