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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

           

  

Ταχ. Δ/νση       

Πληροφορίε̋
Τηλέφωνο     

e-mail

:

:

:

:

Διοικητήριο
Α. Άννα        

24673-50203

a.anna@kastoria .pdm.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  3/2020

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικό̋ διαγωνισμό̋.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋

Περιφέρεια Δυτική̋ Μακεδονία̋.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ή ΕΙΔΗ 

Ακρυλικά χρώματα διαγράμμιση̋, Γυάλινα 

αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμιση̋, 
Διαλυτικό.  

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

Λευκό ακρυλικό χρώμα        ΜΕΧΡΙ     18.840,00€  

Κίτρινο ακρυλικό χρώμα      ΜΕΧΡΙ      13.280,00€  

Γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμιση̋                                 

                                                  ΜΕΧΡΙ        6.750,00€  

Διαλυτικό                                ΜΕΧΡΙ        1.450,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.                          40.320,00€

Στρογγυλοποίηση                                             2,58€

Φ.Π.Α.                                                         9.667,42€

                                                                   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.                              50.000,00€                                                                    

CPV :
(CPV) : 44811000-8 για τα χρώματα διαγράμμιση̋.

(CPV) : 34922110-0 για τα υαλοσφαιρίδια.

(CPV) : 44832000-1 για το διαλυτικό.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάση τιμή̋.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΤΥΠΟ
18/02/2021.
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      Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντα̋ υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - Πρόγραμμα Καλλικράτη̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2014) «Ρυθμίσει̋ για την Τοπική Ανάπτυξη, την 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγία̋ 2009/50/ΕΚ» και 

το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσε̋ ρυθμίσει̋ αρμοδιότητα̋ 

Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του 

Κράτου̋ και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 

141/τ.Α/17-08-2010) «Περί Δημοσιονομική̋ Διαχείριση̋ και Ευθύνη̋».

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπω̋ τροποποιήθηκε 

και ισχύει.

4. Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52, τεύχο̋ Α΄ / 01-04-2019) «Εναρμόνιση τη̋ ελληνική̋ 

νομοθεσία̋ με την Οδηγία (ΕΕ 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τη̋ 8η̋ Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία τη̋ τεχνογνωσία̋ και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από 

την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του̋ (EEL 157 τη̋ 15.06.2016) – Μέτρα 

για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ και άλλε̋ 

διατάξει̋».

5. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεω̋ υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋». 

6. Το με αρ. πρωτ. 140802/02-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007411820) αίτημα έγκριση̋ 

δαπάνη̋ τη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών Έργων.

7. Την με αριθ. 1532/2020 (ΑΔΑ: Ε3ΞΞ7ΛΨ-0Ψ7) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ τη̋ 

Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω δαπάνη.

8. Την αριθ. 3873/2020 (ΑΔΑ: ΨΓ7Τ7ΛΨ-Φ36, ΑΔΑΜ: 20REQ007582745) απόφαση 

δέσμευση̋ πίστωση̋ ποσού 50.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 02.10.03.071.9471.05.14106.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά βάση τιμή̋ σε ευρώ για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών 

διαγράμμιση̋, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ 

Καστοριά̋, για ένα έτο̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. 

Ο ενδεικτικό̋ Προϋπολογισμό̋ για κάθε είδο̋ προμήθεια̋ ορίζεται ω̋ εξή̋:

Α) Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμιση̋ 12.000kg      ΜΕΧΡΙ     23.361,60 €      

Β) Κίτρινο ακρυλικό χρώμα διαγράμμιση̋ 8.000 kg     ΜΕΧΡΙ     16.467,20 €      

Γ) Γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια 9.000 kg           ΜΕΧΡΙ        8.370,00 €     

Δ) Διαλυτικό    1.000lt ΜΕΧΡΙ       1.798,00 €     

O διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευση̋ τη̋ προκήρυξη̋ τη̋ σύμβαση̋ στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 

120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ δημοσιεύθηκε στον Τοπικό καθημερινό τύπο τη̋ 

Καστοριά̋ και αναρτήθηκε επίση̋ στα προβλεπόμενα σημεία ενδιαφέροντο̋.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπω̋ περιγράφεται στο άρθρο 3.1 τη̋ 

παρούση̋.
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Ο διαγωνισμό̋ θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ο Αντιπεριφερειάρχη̋ Καστοριά̋ Ο Περιφερειάρχη̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋     

Δημήτριο̋ Σαββόπουλο̋  Γεώργιο̋ Κασαπίδη̋                

21PROC008162760 2021-02-18



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

4

Περιεχόμενα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  3/2020 .......................................................................................................................................1

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ........................................................................6

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. ..........................................................................................................6

1.2 Στοιχεία Διαδικασία̋-Χρηματοδότηση.............................................................................................6

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. ...............................6

1.4 Θεσμικό πλαίσιο. .............................................................................................................................7

1.5 Προθεσμία παραλαβή̋ προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. .................................................8

1.6 Δημοσιότητα....................................................................................................................................9

1.7 Αρχέ̋ εφαρμοζόμενε̋ στη διαδικασία σύναψη̋. ............................................................................9

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ........................................................................................9

2.1 Γενικέ̋ Πληροφορίε̋. ......................................................................................................................9

2.1.1 Έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. ..................................................................................................................9

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ Σύμβαση̋ .....................................................................9

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων. .................................................................................................................10

2.1.4 Γλώσσα. .........................................................................................................................................10

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. ...........................................................10

2.1.5 Εγγυήσει̋.......................................................................................................................................10

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχή̋ - Κριτήρια Ποιοτική̋ Επιλογή̋. ...................................................................11

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχή̋....................................................................................................................11

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχή̋. ....................................................................................................................11

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού........................................................................................................................11

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκηση̋ επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋. .........................................................14

2.2.5 Κανόνε̋ απόδειξη̋ ποιοτική̋ επιλογή̋. ........................................................................................14

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. ..................................................14

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα. ...............................................................................................................15

2.3 Κριτήρια Ανάθεση̋. .......................................................................................................................17

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών...........................................................................................17

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών. ..............................................................................................17

2.4.2 Χρόνο̋ και Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών. ...................................................................................18

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋». .................................................................19

Για τι̋ Ανώνυμε̋ Εταιρείε̋ (Α.Ε.)............................................................................................................19

Για τι̋ Εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.) ...................................................................................19

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»................................................................................20

2.4.6 Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών. ....................................................................................................20

2.4.7 Λόγοι απόρριψη̋ προσφορών.......................................................................................................21

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...................................................................21

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. ..................................................................................21

3.2 Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου. ..............................................................................................................................................22

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβαση̋. ................................................................................................24

3.4 Ενστάσει̋. ......................................................................................................................................25

21PROC008162760 2021-02-18



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

5

3.5 Ματαίωση Διαδικασία̋. ................................................................................................................25

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ..................................................................................................26

4.1 Εγγυήσει̋  καλή̋ εκτέλεση̋. ..........................................................................................................26

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία. ..............................................................................26

4.3 Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. ......................................................................................................26

4.4 Κατάρτιση και υπογραφή σύμβαση̋. ............................................................................................27

4.5 Τροποποίηση σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋. .............................................................................27

4.6 Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋. .................................................................................27

4.7 Υπεργολαβία..................................................................................................................................28

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......................................................................................28

5.1 Τρόπο̋ πληρωμή̋..........................................................................................................................28

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσει̋. .......................................................................28

5.3 Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συμβάσεων........................................29

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών. .......................................................................................................29

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ................................................................................................................30

6.1. Ποιότητα υλικών............................................................................................................................30

6.2 Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών. ...........................................................................................................30

6.3 Παραλαβή υλικών - Χρόνο̋ και τρόπο̋ παραλαβή̋ υλικών. .........................................................31

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση. .........................................................................31

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακέ̋ εξετάσει̋. ................................................................31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ......................................................................................................................................32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου τη̋ Σύμβαση̋. ...........32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΤΕΥΔ ...........................................................................................................................38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομική̋ Προσφορά̋..........................................................................63

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών ............................................................................64

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβαση̋ ........................................................................................................65

21PROC008162760 2021-02-18



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

6

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋. 

Επωνυμία: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋

Ταχυδρομική διεύθυνση: Διοικητήριο

Πόλη: Καστοριά

Ταχυδρομικό̋ Κωδικό̋: 52100

Χώρα: Ελλάδα

Δ/νση / Τμήμα: Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιο̋ για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού:
Αγγελική Άννα

Τηλέφωνο: 24673-50203

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: a.anna@kastoria.pdm.gov.gr

Αρμόδιο̋ για τι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋.
Χρυσούλα Ευσταθιάδου

Τηλέφωνο: 24670-82004

1.2 Στοιχεία Διαδικασία̋-Χρηματοδότηση.

Στοιχεία Διαδικασία̋.

Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση τη̋ σύμβαση̋.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 541) κ.ε. 

20014ΕΠ54100002 «Στοιχειώδη̋ συντήρηση και αποχιονισμό̋ οδικού δικτύου Δυτική̋ 

Μακεδονία̋ – Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρεια̋ Δυτική̋ 

Μακεδονία̋ – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000), σύμφωνα με το Πρακτικό τη̋ 18η̋ Συνεδρίαση̋ του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτική̋ Μακεδονία̋, ΑΔΑ: Ψ9ΘΔ7ΛΨ-3ΓΟ, Αναλυτικό̋ Πίνακα̋ με 

Α/Α 6.9 (Προμήθεια υλικών διαγράμμιση̋) Κ.Α.Ε. 02.10.03.071.9471.05.14106.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

Το αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ προκήρυξη̋ είναι η προμήθεια χρωμάτων και υλικών 

διαγράμμιση̋, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ 

Καστοριά̋ για ένα έτο̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋, κατά τι̋ ποσότητε̋ ανά είδο̋ όπω̋ 

αναγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Τα προ̋ προμήθεια είδη κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: (CPV) : 44811000-8 για χρώματα διαγράμμιση̋, (CPV) : 

34922110-0 για τα υαλοσφαιρίδια και (CPV) : 44832000-1 για το διαλυτικό. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα 1: Λευκό ακρυλικό χρώμα 

διαγράμμιση̋  12.000 kg

Εκτιμώμενη αξία 18.840,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 

24%)

Τμήμα 2: Κίτρινο ακρυλικό χρώμα 

διαγράμμιση̋  8.000 kg

Εκτιμώμενη αξία 13.280,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 

24%)

21PROC008162760 2021-02-18



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

7

Τμήμα 3: Γυάλινα αντανακλαστικά 

σφαιρίδια 

διαγράμμιση̋                                                      

9.000 kg

Εκτιμώμενη αξία 6.750,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 

24%)

Τμήμα 4:   Διαλυτικό                                              

1.000lt

Εκτιμώμενη αξία 1.450,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 

24%)

Προσφορέ̋ υποβάλλονται είτε για όλα τα είδη του πίνακα ή για κάθε είδο̋ χωριστά 

(βλέπε παράρτημα IV). 

Ο ενδεικτικό̋ προϋπολογισμό̋ για όλα τα τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ χωρί̋ Φ.Π.Α.:  40.322,58€,  

Φ.Π.Α. : 9.677,42€).

Ο παρών Διαγωνισμό̋ γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ 

άποψη̋ προσφορά, βάση τιμή̋.
 Οι προσφορέ̋ που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν από την Επιτροπή Διενέργεια̋ 

Διαγωνισμού ω̋ απορριπτέε̋, θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό τη̋.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική κατόπιν παραγγελία̋ και θα εξελίσσεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ του Αμαξοστασίου τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋.

Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται  από την υπογραφή τη̋ και για ένα έτο̋.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο. 

Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τι̋ κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτή̋ εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, όπω̋ ισχύουν και ιδίω̋:

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπω̋ έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί 

και ισχύει,

του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52, τεύχο̋ Α΄ /01-04-2019) «Εναρμόνιση τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 8η̋ Ιουνίου 2016 

σχετικά με την προστασία τη̋ τεχνογνωσία̋ και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν 

έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 

του̋ (EEL  157 τη̋ 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομία̋ 

και Ανάπτυξη̋ και άλλε̋ διατάξει̋»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ 

Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» και ειδικότερα τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1,

- τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην Οδηγία 

2011/7 τη̋ 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ 

συναλλαγέ̋»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τη̋ διοίκηση̋ και 

ορισμό̋ των μελών του̋ με κλήρωση»,

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋”,

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
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- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋», 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”  και 

ιδίω̋ των άρθρων 7 και 13 έω̋ 15,

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋”, όπω̋ ισχύει,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη τη̋ 

παρούσα̋, καθώ̋ και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

Πλέον των :

1. Το Π.Δ 146/10/ (239/Α) «Οργανισμό̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋», όπω̋ αυτό̋ 

έχει τροποποιηθεί.

2. Την με αριθ. 2760/2019 (ΑΔΑ: 6Ρ9Υ7ΛΨ-55Ο) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με 

την οποία ορίζεται η επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών για το έτο̋ 2020.

3. Το με αρ. πρωτ. 140802/02-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007411820) αίτημα έγκριση̋ 

δαπάνη̋ για την εν λόγω προμήθεια.

4. Την με αριθ. 1532/2020 (ΑΔΑ: Ε3ΞΞ7ΛΨ-0Ψ7) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ τη̋ 

Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω δαπάνη.

5. Την αριθ. 3873/2020 (ΑΔΑ: ΨΓ7Τ7ΛΨ-Φ36, ΑΔΑΜ: 20REQ007582745) απόφαση 

δέσμευση̋ πίστωση̋ ποσού 50.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 02.10.03.071.9471.05.14106.

6. Tην με αριθ. 1660/2020 έγκριση διενέργεια̋ του αναφερόμενου διαγωνισμού από την 

Οικονομική Επιτροπή τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ (ΑΔΑ: 68ΖΜ7ΛΨ-0Κ0). 

1.5 Προθεσμία παραλαβή̋ προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ω̋ την 01/03/2021 και ώρα 10:00 π.μ. ή να 

αποστείλουν ταχυδρομικώ̋ τι̋ έγγραφε̋ προσφορέ̋ του̋, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο 

Τμήμα Προμηθειών τη̋ Δ/νση̋ Διοικητικού – Οικονομικού, 2ο̋ όροφο̋, γραφείο 4, το αργότερο 

μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορέ̋ ή αιτήσει̋ συμμετοχή̋ που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρί̋ 

να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχω̋, από την Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό (άρθρο 96 Ν. 4412/2016).

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώ̋, ω̋ συστημένη. Όσε̋ προσφορέ̋ 

υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ω̋ άνω ημέρα και ώρα 

λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋. Προσοχή - η ημερομηνία σφραγίδα̋ του ταχυδρομείου δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί ενώπιον τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ τη̋ Περιφερειακή̋ 

Ενότητα̋ Καστοριά̋ την 01/03/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στη κτίριο τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ 

Καστοριά̋, Διοικητήριο, 52100 Καστοριά.

1.6 Δημοσιότητα.

Α.  Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:
1. Στον ιστότοπο του προγράμματο̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).

2. Στον ιστότοπο του προγράμματο̋ ΚΗΜΔΗΣ (www. eprocurement.gov.gr).
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3. Στην ιστοσελίδα τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ (https://kastoria.pdm.gov.gr).

4. Στον πίνακα ανακοινώσεων τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋.

5. Ανάρτησή τη̋ σε εμφανέ̋ σημείο του Επιμελητηρίου Καστοριά̋.

6. Σε μία τοπική Εφημερίδα.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων.
Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋ αρχική̋ και επαναληπτική̋, θα καταβάλλονται 

σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχο̋ με τη διαδικασία, με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (άρθρο 4 του ν. 3548/2007 σε συνδυασμό με το 

Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνη̋ δημοσίευση̋»).

Στην περίπτωση που αναδειχθούν πλέον του ενό̋ (1) Ανάδοχοι, η δαπάνη δημοσιεύσεων 

επιμερίζεται αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματο̋.

1.7 Αρχέ̋ εφαρμοζόμενε̋ στη διαδικασία σύναψη̋. 

Οι οικονομικοί φορεί̋ δεσμεύονται ότι:

α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, εφόσον 

επιλεγούν,  τι̋ υποχρεώσει̋ του̋ που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, 

κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋ νομοθεσία̋, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τη̋ 

Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματο̋ Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τι̋ 

αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ 

αρμοδιότητά̋ του̋.

β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ 

ανάθεση̋, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν.

γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ω̋ τέτοιε̋.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

2.1 Γενικέ̋ Πληροφορίε̋.

2.1.1 Έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.
Τα έγγραφα τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋  είναι τα ακόλουθα:

• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋.

• Αναλυτική περιγραφή φυσικού & οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. 

• Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋. 

• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ [ΤΕΥΔ].

• Υπόδειγμα Οικονομική̋ Προσφορά̋.

• Υπόδειγμα εγγυητική̋ επιστολή̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. 

• Tο σχέδιο τη̋ σύμβαση̋ με τα Παραρτήματά τη̋. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ Σύμβαση̋

Δ/νση / Τμήμα Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνο 24673-50203 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a.anna@kastoria.pdm.gov.gr

Αρμόδιο̋ για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού.

Αγγελική Άννα

Αρμόδιο̋ για τι̋ τεχνικέ̋ Χρυσούλα Ευσταθιάδου
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προδιαγραφέ̋ – φυσικό αντικείμενο

Τηλέφωνο. 24670-82004

Κάθε ενδιαφερόμενο̋ μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Προμηθειών τη̋ Π.Ε. 

Καστοριά̋, όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολή̋ προσφορών και να παραλαμβάνει το 

πλήρε̋ κείμενο τη̋ Διακήρυξη̋ κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο 

εργασία̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋.

Η διάθεση τη̋ Διακήρυξη̋ και η παραλαβή τη̋ γίνεται αυτοπροσώπω̋ ή μέσω e - mail, 

κατόπιν εγγράφου αιτήματο̋ του ενδιαφερόμενου. Στη δεύτερη περίπτωση παραλαβή̋ τη̋ 

Διακήρυξη̋, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτω̋ ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 

παράδοσή τη̋.

Οι παραλήπτε̋ τη̋ Διακήρυξη̋ θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (όπω̋ επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση τη̋ πλήρη κατάλογο όσων 

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να του̋ αποστείλει τυχόν 

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσει̋ πάνω στου̋ όρου̋ τη̋.

Προ̋ διευκόλυνση και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το πλήρε̋ κείμενο τη̋ 

Διακήρυξη̋ θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στι̋ διευθύνσει̋:

α) https://kastoria.pdm.gov.gr,

β) www.pdm.gov.gr

γ) www.eprocurement.gov.gr

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβή̋ των προσφορών, 

ούτω̋ ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετε̋ πληροφορίε̋, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερι̋ (4) ημέρε̋ πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ υφίστανται σημαντικέ̋ αλλαγέ̋.

Η διάρκεια τη̋ παράταση̋ θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα.
Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσει̋ ή 

προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσει̋.
Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι εγγυήσει̋ αυτέ̋ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοση̋, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται, δ) 

τον αριθμό τη̋ εγγύηση̋, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην 

περίπτωση ένωση̋ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλο̋ τη̋ ένωση̋),  ζ) του̋ όρου̋ 

ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται του 

δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωση̋ αυτή̋, το 

ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋ χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία τη̋ 
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σχετική̋ διακήρυξη̋ ή πρόσκληση̋ εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋ και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολή̋ προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ 

εγγύηση̋, ι) την ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ 

εγγύηση̋ ολικά ή μερικά εντό̋ πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προ̋ τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλή̋ εκτέλεση̋ και 

προκαταβολή̋, τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με του̋ εκδότε̋ των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά του̋.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχή̋ - Κριτήρια Ποιοτική̋ Επιλογή̋.

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχή̋. 
1. Δικαίωμα συμμετοχή̋ στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε:

α) κράτο̋-μέλο̋ τη̋ Ένωση̋,

β) κράτο̋-μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτε̋ χώρε̋ που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού 

με 

την Ένωση Προσαρτήματο̋ I τη̋ ω̋ άνω Συμφωνία̋, καθώ̋ και 

δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερεί̋ ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋

δημοσίων συμβάσεων, εφόσον πληρούν τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζονται στα άρθρο 79 του Ν. 

4412/2016 (Α΄147), όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στο άρθρο 2.4.3. «Δικαιολογητικά συμμετοχή̋»

τη̋ παρούσα̋.

2.  Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη τη̋ 

ευθύνονται έναντι τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχή̋.
Δεν απαιτείται.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται 

για ένωση οικονομικών φορέων) ένα̋ ή περισσότεροι από του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρο̋ του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από του̋ 

ακόλουθου̋ λόγου̋: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ διαφθορά̋ 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών τη̋ Ένωση̋ 

(ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και όπω̋ ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ 

ορίζονται, αντιστοίχω̋, στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξη̋ εγκλήματο̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτή̋, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, 

όπω̋ αυτέ̋ ορίζονται στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του 

χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ 

και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

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

στ) παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ 

Οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, επίση̋ όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Σε περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά στου̋ διαχειριστέ̋.

Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Στι̋ περιπτώσει̋ των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στου̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του̋.

Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδο αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τη̋ 

καταδίκη̋ με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋:

(α) όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου είναι 

εγκατεστημένο̋  ή την εθνική νομοθεσία ή

(β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικό̋ 

φορέα̋ έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνική̋ ασφάλιση̋.

Αν ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικό̋ φορέα̋, όταν έχει εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε 

καταβάλλοντα̋ του̋ φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, 

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

υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή του̋.

ή

(γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋: αα) τρει̋ 

(3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ 

Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
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υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ 

υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ 

ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσει̋ πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, 

οικονομικό̋ φορέα̋ σε οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ καταστάσει̋: 

(α) εάν έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του δραστηριότητε̋ 

ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίο̋ βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέα̋ είναι σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντα̋ υπόψη τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τα μέτρα για τη 

συνέχιση τη̋ επιχειρηματική̋ του λειτουργία̋, 

(γ) υπάρχουν επαρκώ̋ εύλογε̋ ενδείξει̋ που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικό̋ 

φορέα̋ συνήψε συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουση̋ συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωση̋ του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ 

απαίτηση̋ στο πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋ σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ σύμβαση̋, αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογή̋, έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.3 τη̋ παρούσα̋, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, να αποκτήσει εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ ή να παράσχει εξ αμελεία̋ 

παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋ (α) έω̋ (θ) η περίοδο̋ αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότο̋.

2.2.3.4. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια τη̋ 

διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τι̋ ω̋ άνω 

περιπτώσει̋. 
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2.2.3.5. Οικονομικό̋ φορέα̋ που εμπίπτει σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται στι̋ 

παραγράφου̋ 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικό̋ λόγο̋ αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 

λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τι̋ ιδιαίτερε̋ περιστάσει̋ του ποινικού αδικήματο̋ ή του παραπτώματο̋. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό τη̋ απόφαση̋ αυτή̋. 

Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίε̋ σύναψη̋ σύμβαση̋ ή ανάθεση̋ 

παραχώρηση̋ δεν μπορεί να κάνει χρήση τη̋ ανωτέρω δυνατότητα̋ κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.6. Οικονομικό̋ φορέα̋, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκηση̋ επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋.

Οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ 

σύμβαση̋ απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή 

με το αντικείμενο τη̋ προμήθεια̋.  

Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 

Ένωση̋ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτο̋ εγκατάστασή̋ του̋ ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτο̋ μέλου̋ του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτε̋ 

χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερεί̋ ή 

πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού. 

2.2.5 Κανόνε̋ απόδειξη̋ ποιοτική̋ επιλογή̋.
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. 
 

Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τι̋ καταστάσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογή̋ τη̋  παραγράφου 2.2.4 τη̋ παρούση̋, προσκομίζουν κατά την υποβολή τη̋ 

προσφορά̋ του̋ ω̋ δικαιολογητικό συμμετοχή̋, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τι̋ συνέπειε̋ του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τι̋ αναθέτουσε̋ αρχέ̋ βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματο̋ Α τη̋ Απόφαση̋ 158/2016 τη̋ ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από του̋ 

προσφέροντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ Κατευθυντήρια̋ Οδηγία̋ 

15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

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

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έω̋ δέκα (10) ημέρε̋ πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολή̋ των προσφορών.

Σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενό̋ οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
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εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ω̋ προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 τη̋ παρούσα̋ για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋ αυτού, όπω̋ 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο 

υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ ή το αρμοδίω̋ εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψη̋ σύμβαση̋.

Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλο̋ τη̋ 

ένωση̋.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα.

Α. Το δικαίωμα συμμετοχή̋ των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ 

του̋, όπω̋ ορίζονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.1 έω̋ 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή τη̋ 

προσφορά̋, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τη̋ παρούσα̋ και κατά τη σύναψη τη̋ 

σύμβαση̋ στι̋ περιπτώσει̋ του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 

τα πιστοποιητικά ή τι̋ συναφεί̋ πληροφορίε̋ απευθεία̋ μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ - μέλο̋ τη̋ Ένωση̋, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπω̋ εθνικό 

μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρηση̋, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευση̋ 

εγγράφων ή σύστημα προεπιλογή̋. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται  στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ω̋ άνω δικαιολογητικά και 

αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτέ̋:

• Οι ένορκε̋ βεβαιώσει̋ που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του̋.

• Οι υπεύθυνε̋ δηλώσει̋, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση τη̋ 

πρόσκληση̋ για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου τη̋ υπογραφή του̋.

Β. 1. Για την απόδειξη τη̋ μη συνδρομή̋ των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπω̋ του ποινικού μητρώου 

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτου̋-μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο εν λόγω 

οικονομικό̋ φορέα̋, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτέ̋ οι προϋποθέσει̋, που να 

έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμιση̋ του ω̋ άνω αποσπάσματο̋ αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 

που έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ω̋ άνω παράγραφο στην παράγραφο 2.2.3.1.

(β) για τι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτου̋ - μέλου̋ ή χώρα̋, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
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υποβολή του, άλλω̋, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνο̋ ισχύο̋, που να έχει 

εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του.

 

Για του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο τη̋ έδρα̋ του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο τη̋ έδρα̋ του οικονομικού φορέα, το 

δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, ω̋ κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικέ̋ επιχειρήσει̋) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεω̋ σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για του̋ 

εγκατεστημένου̋ στην Ελλάδα οικονομικού̋ φορεί̋ αποδεικνύεται μέσω τη̋ ηλεκτρονική̋ 

πλατφόρμα̋ τη̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Εσόδων.

(γ) Για τι̋ περιπτώσει̋ του άρθρου 2.2.3.2γ τη̋ παρούσα̋, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού τη̋ Επιθεώρηση̋ Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 

έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξει̋ επιβολή̋ 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋. Μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρί̋ να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού.

Αν το κράτο̋ – μέλο̋ ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ 

που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α΄και β΄, καθώ̋ και στην περ. β΄τη̋ 

παραγράφου 2.2.3.4., τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτου̋ – μέλου̋ 

ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋.

(δ)  Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.3. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού.

(ε) Για την παράγραφο 2.2.3.6, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρο̋ του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητα̋ για την 

άσκηση επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτου̋ εγκατάσταση̋. Οι οικονομικοί φορεί̋ που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματο̋ XI του Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενό̋ η 

εγγραφή του̋ σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά του̋. Στην περίπτωση που χώρα δεν 

τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ 

ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋ ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ υπό 

ανάθεση σύμβαση̋.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφή̋ 

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αμυντικού Υλικού. 
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 

2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητα̋ για την άσκηση επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την υποβολή 

του̋, εκτό̋ αν, σύμφωνα με τι̋ ειδικότερε̋ διατάξει̋ αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύο̋.

Β.3. Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τι̋ μεταβολέ̋ τη̋ σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσα̋ εκπροσώπηση̋, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έω̋ τριάντα (30) 

εργάσιμε̋ ημέρε̋ πριν από την υποβολή του. Στι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύσταση̋ και νόμιμη̋ εκπροσώπηση̋ (όπω̋ καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή του̋.

Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ σύσταση̋ και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 

εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδια̋ αρχή̋ (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του 

ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από την υποβολή 

του. Στι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμη̋ σύσταση̋ και 

μεταβολών (όπω̋ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κ.λπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή του̋.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 

τη̋ χώρα̋ εγκατάσταση̋, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ω̋ προ̋ τη 

νόμιμη σύσταση, μεταβολέ̋ και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ω̋ άνω υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ γίνονται αποδεκτέ̋, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση τη̋ πρόσκληση̋ για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού 

φορέα, όλε̋ οι σχετικέ̋ τροποποιήσει̋ των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργεια̋ του διαγωνισμού (νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋, 

δικαίωμα υπογραφή̋ κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στου̋ οποίου̋ έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπηση̋, 

καθώ̋ και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκηση̋/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεση̋.  

Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ Σύμβαση̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμή̋.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών.

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών.

Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται με βάση τι̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι 

& ΙΙ τη̋ Διακήρυξη̋, είτε για ένα από τα τέσσερα τμήματα, είτε και για τα τέσσερα τμήματα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλου̋ του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτω̋ πρέπει να 
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προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του (συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ 

αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και ο εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋.

2.4.2 Χρόνο̋ και Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών. 

2.4.2.1. Οι προσφορέ̋ μπορεί να αποστέλλονται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτέ̋ θα περιέρχονται στην 

Υπηρεσία μέχρι την 01/03/2021  και ώρα 10:00π.μ., διαφορετικά θα θεωρούνται εκπρόθεσμε̋ 

και θα επιστρέφονται. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση τη̋ προσφορά̋ ή πρόταση που κατά την 

κρίση τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

1. Οι προσφορέ̋ και αιτήσει̋ συμμετοχή̋ υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώ̋:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμιση̋ για τη 

διαγράμμιση του οδικού δικτύου τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ για το έτο̋ 2020-

2021».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  3/2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋ (Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο, Τ.Κ. 52100 Καστοριά, 2ο̋ όροφο̋ γραφ. 4).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/03/2021, 10:00 π.μ.
Τα στοιχεία του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, ο αριθμό̋ 

τηλεφώνου και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e - mail).

(Σε περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 

των μελών τη̋, καθώ̋ και τα στοιχεία του εκπροσώπου τη̋.)

Εκτό̋ φακέλου οι προσφορέ̋ θα συνοδεύονται κατά την υποβολή του̋ και από έγγραφο 

υποβολή̋ προσφορά̋ υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, 

προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμό̋ εισερχομένου πρωτοκόλλου τη̋ κατάθεση̋ τη̋ 

προσφορά̋. Επίση̋, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ 

(τουλάχιστον 180 ημερολογιακέ̋ ημέρε̋ από την επόμενη τη̋ ημερομηνία̋  διενέργεια̋ του 

διαγωνισμού).

2. Οι προσφορέ̋ ή αιτήσει̋ συμμετοχή̋ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νομικό εκπρόσωπο αυτών. 

(άρθρο 96 παρ. 6.).

3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλου̋ του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο (άρθρο 96 παρ.7).

2.4.2.2. Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορεί̋ υποβάλλουν με την προσφορά του̋ τα 

ακόλουθα (άρθρο 92):

(α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 93, (όπω̋ περιγράφονται στο 2.4.3  τη̋ παρούση̋).

(β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίο̋ περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94.

Αν τα τεχνικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίω̋ φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίω̋ φάκελο με τι̋ ίδιε̋ ενδείξει̋ και
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(γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» (Παράρτημα IV), ο 

οποίο̋ περιέχει τα οικονομικά στοιχεία τη̋ προσφορά̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95.

Οι ω̋ άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίση̋ τι̋ ενδείξει̋ του κυρίω̋ φακέλου 

τη̋ παρ. 1.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋». 

Οι συμμετέχοντε̋ στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την 

προσφορά του̋, επί ποινή αποκλεισμού τα εξή̋ δικαιολογητικά:

(α)Υπεύθυνη δήλωση τη̋ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, 

χωρί̋ θεώρηση γνησίου υπογραφή̋ (άρθρο 3 του Ν.4250/2014), στην οποία:

1. Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στο οποίο συμμετέχουν, δηλώνεται το τμήμα ή 

τα τμήματα για τα οποία κατατίθεται η προσφορά (σύμφωνα με την ονοματολογία που 

ακολουθείται στου̋ πίνακε̋ τη̋ παρούσα̋).

2. Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋, των τεχνικών προδιαγραφών 

και των σχετικών με αυτή διατάξεων και κείμενων νόμων και του̋ αποδέχονται πλήρω̋ και 

ανεπιφύλακτα.

(β) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνη̋ δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπω̋ προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο είναι συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη (Παράρτημα 

IV), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

(γ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίηση̋ του προσφέροντο̋ ή του υποψηφίου νομικού 

προσώπου:

Για τι̋ Ανώνυμε̋ Εταιρείε̋ (Α.Ε.)

§ Το φύλλο τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβερνήσεω̋ απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώ̋ 

και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο). 

§ Απόσπασμα Πρακτικού Γενική̋ Συνέλευση̋ για την εκλογή του ισχύοντο̋ Διοικητικού 

Συμβουλίου (ακριβέ̋ αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου). 

§ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο 

να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την 

υπογραφή του̋ το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευση̋ 

(φωτοαντίγραφα).

Για τι̋ Εταιρείε̋ Περιορισμένη̋ Ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.)

§ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού. 

§ Το φύλλο τη̋ Εφημερίδα̋ τη̋ Κυβερνήσεω̋ όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του 

καταστατικού (φωτοαντίγραφο).

Για τι̋ Ιδιωτικέ̋ Κεφαλαιουχικέ̋(ΙΚΕ, τι̋ Ομόρρυθμε̋ (Ο.Ε.) και τι̋ Ετερόρρυθμε̋ (Ε.Ε.)

§ Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού. 

§ Φωτοαντίγραφο τη̋ πλέον πρόσφατη̋ τροποποίηση̋.

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

§ Φωτοαντίγραφο τη̋ βεβαίωση̋ έναρξη̋ εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

(δ) Παραστατικό εκπροσώπηση̋, αν οι οικονομικοί φορεί̋ συμμετέχουν με αντιπρόσωπό του̋.

21PROC008162760 2021-02-18



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

20

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά». 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ τη̋ Διακήρυξη̋, περιγράφοντα̋ 

ακριβώ̋ πώ̋ οι συγκεκριμένε̋ απαιτήσει̋ και προδιαγραφέ̋ πληρούνται. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / 

            Τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ οικονομικών προσφορών.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεση̋ βάση τιμή̋ : 

Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα όπω̋ απαιτείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, τη̋ παρούσα̋ 

Διακήρυξη̋.

Τιμέ̋.
Η τιμή του προ̋ προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά κιλό ή λίτρο ανάλογα με το  

προμηθευόμενο είδο̋.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση – 

νόμιμε̋ κρατήσει̋, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋ είναι σταθερέ̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ω̋ απαράδεκτε̋ θα απορρίπτονται προσφορέ̋ στι̋ οποίε̋: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προ̋ ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη τη̋ παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό τη̋ σύμβαση̋ που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.3 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ για το μέρο̋ που υποβάλει 

προσφορά.

2.4.6 Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών. 

Οι υποβαλλόμενε̋ προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ για 

διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών, από την επόμενη τη̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.

Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να παρατείνεται εγγράφω̋, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη τη̋, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ω̋ άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ 

προσφορά̋, τα αποτελέσματα τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ ματαιώνονται, εκτό̋ αν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσου̋ παρέτειναν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορεί̋.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση τη̋ 

προσφορά̋, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή τη̋, εφόσον η εκτέλεση 

τη̋ σύμβαση̋ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από του̋ 

οικονομικού̋ φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά του̋ 

είτε όχι.

21PROC008162760 2021-02-18



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

21

2.4.7 Λόγοι απόρριψη̋ προσφορών.

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

(α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

στου̋ όρου̋ υποβολή̋ προσφορών, τον χρόνο και τον τρόπο υποβολή̋ καθώ̋ και το 

περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών τη̋ παρούσα̋,

(β) η οποία περιέχει ατέλειε̋, ελλείψει̋, ασάφειε̋ ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή τη̋ σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

Ν. 4412/2016.

(γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τι̋ απαιτούμενε̋ εξηγήσει̋, εντό̋ τη̋ 

προκαθορισμένη̋ προθεσμία̋ ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,

(δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

(ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερε̋ 

προσφορέ̋, 

(ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

(η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογή̋, 

(θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋ και αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ 

σύμβαση̋.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 

3.1.1  Αποσφράγιση  και αξιολόγηση προσφορών. 
Η Επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών προβαίνει στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ 

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

αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων / συμμετεχόντων ή των 

νομίμω̋ εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του̋, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτού̋, όπω̋ 

ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016, 

όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προσφορέ̋ που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη τη̋ διαδικασία̋ 

αποσφράγιση̋ δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ω̋ 

εκπρόθεσμε̋. Η υποβολή μια̋ μόνο προσφορά̋ δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση τη̋ 

διαδικασία̋ του διαγωνισμού και την ανάθεση τη̋ σύμβαση̋.

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση 

κατά την κρίση τη̋ επιτροπή̋ (άρθρο 117, Ν. 4412/2016).

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίω̋ φάκελο̋ προσφορά̋, καθώ̋ και οι φάκελοι των 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋. Μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλο. Η Επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών 

καταχωρεί όσου̋ υπέβαλαν προσφορέ̋, καθώ̋ και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 

τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη τη̋.

21PROC008162760 2021-02-18



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

22

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο 

ο οποίο̋ επίση̋ σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ ή την 

πρόσκληση.

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά και οι τεχνικέ̋ προσφορέ̋ αξιολογούνται από την 

Επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών  σύμφωνα με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, η οποία συντάσσει 

πρακτικό για την απόρριψη ή αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεση̋ 

των εγγράφων τη̋ σύμβαση̋. 

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 

για όσε̋ προσφορέ̋ κρίθηκαν αποδεκτέ̋ κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 

στοιχείων του̋ επαναφέρονται για την αποσφράγισή του̋ από τα μέλη τη̋ επιτροπή̋ σε 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται σε σχετική πρόσκληση του̋ από την Επιτροπή Διενέργεια̋ 

του Διαγωνισμού ή αν είναι δυνατόν αποσφραγίζονται και την ίδια ημέρα κατά την κρίση τη̋ 

Επιτροπή̋.

Η Επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 

απόρριψή του̋, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο 

ανάθεση̋ και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλέ̋ σε σχέση με το αντικείμενο τη̋ 

σύμβαση̋, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να εξηγήσουν την τιμή ή 

το κόστο̋ που προτείνουν στην προσφορά του̋, εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσμία̋, κατά ανώτατο 

όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016, όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον τη̋ Επιτροπή̋ του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τι̋ ισότιμε̋ προσφορέ̋.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσει̋ του 

αποφαινόμενου οργάνου τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, η οποία κοινοποιείται  στου̋ προσφέροντε̋ 

μαζί με αντίγραφο του πρακτικού / πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ ελέγχου και αξιολόγηση̋ των 

προσφορών των ω̋ άνω σταδίων.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4. τη̋ παρούσα̋. 

3.2 Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφω̋ τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ έγγραφη̋ 

ειδοποίηση̋ σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίηση̋ και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των 

δικαιολογητικών που απαιτούνται στην παρ. 2.2.3, όπω̋ καθορίζονται, ω̋ αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώ̋ και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτική επιλογή̋. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο 

φάκελο ο οποίο̋ παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγηση̋.

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ 

καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋), 

έκδοση̋ έω̋ και τρεί̋ (3) μήνε̋ πριν την ημερομηνία κοινοποίηση̋ τη̋ πρόσκληση̋ 

υποβολή̋ των δικαιολογητικών κατακύρωση̋, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.
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Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά α) στου̋ διαχειριστέ̋ για τι̋ εταιρείε̋ 

περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), και για τι̋ προσωπικέ̋ εταιρείε̋ (Ο.Ε και Ε.Ε), β) στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώ̋ και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τι̋ 

ανώνυμε̋ εταιρείε̋ (Α.Ε).

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία τη̋ ω̋ άνω ειδοποίηση̋, είναι ενήμεροι ω̋ προ̋ τι̋ 

υποχρεώσει̋ του̋ που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋ και 

επικουρική̋) και ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ εκκαθάριση̋, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του δραστηριότητε̋, δεν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.

Σημείωση: Αν το κράτο̋ μέλο̋ ή η χώρα εγκατάσταση̋ δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 
όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ ανωτέρω παραγράφου̋ 1,2 και 3 το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού.

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η 

εγγραφή του̋ σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του̋, κατά την ημέρα διενέργεια̋ του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι τη̋ 

επίδοση̋ τη̋ ω̋ άνω έγγραφη̋ ειδοποίηση̋.

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού 

Επιθεώρηση̋ Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έω̋ τρει̋ (3) μήνε̋ πριν από 

την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρο̋ του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋. Μέχρι να καταστεί εφικτή 

η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρί̋ να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν το κράτο̋-μέλο̋ ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλε̋ τι̋ 

περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

καθώ̋ και στην περ. β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί 

να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ 

ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋.

Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 

1497/1984 (Α΄188) (παρ.10 αρθ.80 του Ν.4412/2016).

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ υποβάλλει εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ τη̋ παρ. 1 αίτημα 

προ̋ το αρμόδιο όργανο αξιολόγηση̋ για την παράταση τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋, το οποίο 

21PROC008162760 2021-02-18



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

24

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολή̋ των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τι̋ 

αρμόδιε̋ αρχέ̋. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγω̋ και στι̋ περιπτώσει̋ που η αναθέτουσα αρχή 

ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγηση̋ των προσφορών 

ή αιτήσεων συμμετοχή̋ και πριν το στάδιο κατακύρωση̋, κατ’ εφαρμογή τη̋ διάταξη̋ του αρθ. 

79 παρ. 5, εδάφιο α’, τηρουμένων των αρχών τη̋ ίση̋ μεταχείριση̋ και διαφάνεια̋.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, τηρουμένη̋ τη̋ ανωτέρω διαδικασία̋, εάν:

i. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έω̋ 2.2.4 τη̋ παρούσα̋.

Σε περίπτωση έγκαιρη̋ και προσήκουσα̋ ενημέρωση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για 

μεταβολέ̋ στι̋ προϋποθέσει̋ τι̋ οποίε̋ ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι 

πληροί, οι οποίε̋ επήλθαν ή για τι̋ οποίε̋ έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 

τη̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωση̋ (οψιγενεί̋ 

μεταβολέ̋), δεν καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του. 

Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 

τα κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, η 

διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή Διεξαγωγή̋ του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για τη λήψη απόφαση̋ είτε για την κατακύρωση 

τη̋ σύμβαση̋ είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ω̋ εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και τη̋ εισήγηση̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωση̋.

Μετά την παραπάνω ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο τη̋ 

σύμβαση̋ που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

3.3      Κατακύρωση - σύναψη σύμβαση̋. 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσω̋ την απόφαση κατακύρωση̋, μαζί με αντίγραφο των 

πρακτικών τη̋ διαδικασία̋ ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτό̋ από τον προσωρινό ανάδοχο, με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπω̋ με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει.

2. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντά̋ του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τι̋ είκοσι (20) 

ημέρε̋ από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋ ειδική̋ πρόσκληση̋, προσκομίζοντα̋ την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 

χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθ. 103 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την 
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υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεση̋ ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση β' τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 106.

3.4 Ενστάσει̋. 

Ενστάσει̋ υποβάλλονται εγγράφω̋ ενώπιον τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ σύμφωνα με το 

άρθ. 127 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με το οποίο:

1) Σε περίπτωση ένσταση̋ κατά πράξη̋ τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ , η προθεσμία άσκησή̋ τη̋ 

είναι πέντε (5) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση τη̋ παράλειψη̋. Για την άσκηση 

ένσταση̋ κατά τη̋ διακήρυξη̋ ή τη̋ πρόσκληση̋, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρε̋ πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των προσφορών.

2) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθ. 221, εντό̋ προθεσμία̋ δέκα (10) ημερών, από την 

κοινοποίηση τη̋ ένσταση̋ η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα 

με το άρθ. 376 παρ. 11. Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋ απαιτείται η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ 

εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, το οποίο καταβάλλεται με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη τη̋ Αναθέτουσα̋ 

Αρχή̋ αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5 Ματαίωση Διαδικασία̋.

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα 

τη διαδικασία ανάθεση̋, για του̋ λόγου̋ και υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋ του Διαγωνισμού. Επίση̋, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψει̋ σε οποιοδήποτε στάδιο τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώ̋ τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά τη̋ ή να αποφασίσει την επανάληψή τη̋ από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 

Σύμφωνα με το άρθ. 106  του Ν. 4412/16 ορίζονται τα ακόλουθα:

1) Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή τη̋, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:

α) Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολή̋ προσφορά̋ είτε λόγω 

απόρριψη̋ όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων.

β) Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου του προηγούμενου άρθρου τη̋ παρούσα̋.

2) Ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώ̋ 

αιτιολογημένη απόφαση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου στι̋ 

ακόλουθε̋ περιπτώσει̋:

α) Λόγω παράτυπη̋ διεξαγωγή̋ τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋. 

β) Αν οι οικονομικέ̋ και τεχνικέ̋ παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεση̋ 

άλλαξαν ουσιωδώ̋ και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο.

γ) Εάν λόγω ανωτέρα̋ βία̋  δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋.

δ) Εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ω̋ μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

ε) Στην περίπτωση τη̋ παρ. 4 του άρθ. 97 του Ν. 4412/16, στην οποία ορίζεται ότι μετά τη 

λήξη του ορισμένου ανώτατου ορίου του χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα 

αποτελέσματα τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ ματαιώνονται, εκτό̋ αν ορίζεται διαφορετικά.

στ) Για άλλου̋ επιτακτικού̋ λόγου̋ δημοσίου συμφέροντο̋, όπω̋ ιδίω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή 

προστασία̋ του περιβάλλοντο̋.

3) Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψει̋ σε οποιοδήποτε στάδιο τη̋ διαδικασία̋ 

ανάθεση̋, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
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μερικώ̋ τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα τη̋ ή να αποφασίσει την 

επανάληψη τη̋ από το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

4.1 Εγγυήσει̋  καλή̋ εκτέλεση̋.

Για την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ 

σύμβαση̋. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει 

κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία τη̋ παρούσα̋ και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋. Το περιεχόμενό τη̋ είναι σύμφωνο με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V τη̋ Διακήρυξη̋ και τα οριζόμενα στο άρθρο 

72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την 

εφαρμογή όλων των όρων τη̋ σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του 

αναδόχου.

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει σε περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ 

σύμβαση̋, όπω̋ αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ επιστρέφεται στο σύνολό τη̋ μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋. Εάν στο πρωτόκολλο οριστική̋ ποιοτική̋ 

και ποσοτική̋ παραλαβή̋ αναφέρονται παρατηρήσει̋ ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή των ω̋ άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία. 

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του ν. 4412/2016, όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋ και συμπληρωματικά ο Αστικό̋ 

Κώδικα̋. 

4.3 Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋. 

Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τομεί̋ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπίσει με το 

δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματο̋ Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και τι̋ 

αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ 

αρμοδιότητά̋ του̋.

Στι̋ συμβάσει̋ προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή̋ του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου τη̋ παραπάνω παραγράφου περιλαμβάνεται ο όρο̋ ότι ο 

ανάδοχο̋ υποχρεούται κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεση̋ 

να τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή τη̋ παρ. 1 του άρθρου 

12 ή και τη̋ παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίηση̋ εγγεγραμμένων παραγωγών 

στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντό̋ τη̋ προθεσμία̋ τη̋ παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και αποτελεί 
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προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 

αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ παρούσα̋ 

παραγράφου έχει τι̋ συνέπειε̋ τη̋ παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

4.4 Κατάρτιση και υπογραφή σύμβαση̋. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση του̋ όρου̋ που 

περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 

Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρου̋ αντίθετου̋ προ̋ το περιεχόμενο τη̋ 

παρούσα̋.

Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλε̋ τι̋ 

λεπτομέρειε̋ για την εφαρμογή τη̋ κατακύρωση̋.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώ̋ όλου̋ του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ για 

την υλοποίηση του Έργου, καθώ̋ και τα δικαιώματα και τι̋ υποχρεώσει̋ των συμβαλλόμενων 

μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη.

Για τι̋ ανάγκε̋ κατάρτιση̋ των ειδικών όρων και λεπτομερειών τη̋ Σύμβαση̋, ο 

Ανάδοχο̋ θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του κ. Περιφερειάρχη Δυτική̋ Μακεδονία̋, ω̋ 

εκπροσώπου τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋, και του προμηθευτή - ανάδοχου, βάση τη̋ 

κατακυρωτική̋ απόφαση̋ και των λοιπών στοιχείων τη̋ προσφορά̋ και τη̋ διακήρυξη̋.

Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ θα έχει ισχύ από την υπογραφή τη̋ και για ένα έτο̋.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Είναι δυνατή η παράταση ισχύο̋ των συμβάσεων παροχή̋ υπηρεσιών για δύο (2) μήνε̋ 

(ή παραπάνω σε εξαιρετικέ̋ περιπτώσει̋) από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωση̋ 

εκτέλεση̋ των υπηρεσιών με του̋ ίδιου̋ όρου̋, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο 

προμηθευτή που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋.

4.5 Τροποποίηση σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηση̋ του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, 

β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τι̋ Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου τη̋ Ένωση̋ στο πλαίσιο διαδικασία̋ δυνάμει του 

άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ.
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4.7 Υπεργολαβία.

Ο Ανάδοχο̋ μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρί̋ την έγγραφη 

συγκατάθεση τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρο̋ του Έργου 

υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στην 

προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχο̋ (Άρθρο 58, 131 Ν. 4412/2016).

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

5.1 Τρόπο̋ πληρωμή̋. 

Η αξία του κάθε τιμολογίου θα καταβάλλεται στον προμηθευτή - ανάδοχο εντό̋ 

χρονικού διαστήματο̋ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβή̋ του τιμολογίου από 

τι̋ Υπηρεσίε̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋.

Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα γίνεται από τη Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού τη̋ 

Π.Ε. Καστοριά̋, μετά την υποβολή σ’ αυτήν του τιμολογίου και όλων των σχετικών 

δικαιολογητικών από τι̋ εμπλεκόμενε̋ Υπηρεσίε̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεση̋ των προμηθειών, 

υπό την προϋπόθεση τη̋ προηγούμενη̋ προσκόμιση̋ από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από 

το Νόμο δικαιολογητικών.

- Πρωτόκολλο/αποδεικτικό παραλαβή̋ υλικών.

- Τιμολόγιο του αναδόχου.

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

- Οι δαπάνε̋ δημοσίευση̋ τη̋ διακήρυξη̋, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα τη̋ 

δημοπρασία̋, αρχική̋ και επαναληπτική̋, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 

τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχο̋ με τη διαδικασία, με την 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163- Άρθρο 46 

«Πληρωμή δαπάνη̋ δημοσίευση̋»).

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματο̋ και όλε̋ 

τι̋ νόμιμε̋ κρατήσει̋.

Οι κρατήσει̋ υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο 

και θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσει̋. 

5.2.1. Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου:

(α) στην περίπτωση τη̋ παρ. 5 του άρθ. 105 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία εάν ο 

ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η 

εγγύηση συμμετοχή̋ του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένα̋ από του̋ 

προσφέροντε̋ δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ανάθεση̋ 

ματαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση β τη̋ παρ. 2  του άρθ. 106 του Ν. 4412/2016. 

(β) Σε περίπτωση δημόσια̋ σύμβαση̋ προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 
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χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθ. 206 

του Ν. 4412/2016.

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ όταν:
(α) η σύμβαση δεν υπογραφεί ή το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

(β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ και εφόσον αυτοί αποδεικνύονται με αποδεικτικά στοιχεία 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρε̋ από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά τα οποία συνιστούν την 

ανωτέρω βία.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξη̋ του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ τη̋ ποσότητα̋ που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρί̋ Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί τη̋ 

συμβατική̋ αξία̋ τη̋ συνολική̋ ποσότητα̋ αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματο̋ τη̋ καθυστέρηση̋ για φόρτωση- 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνο̋ που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχο̋ και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνο̋ φόρτωση̋ - παράδοση̋.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμή̋ του 

αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκεια̋ ή έλλειψη̋ αυτού, με ισόποση κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ 

καλή̋ εκτέλεση̋, εφόσον ο ανάδοχο̋ δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγω̋ σε όλα τα μέλη τη̋ ένωση̋.

5.3 Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συμβάσεων.

Ο ανάδοχο̋ μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του 

κυρώσει̋, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋), 

6.2. (Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώ̋ 

και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγου̋ νομιμότητα̋ και 

ουσία̋ ενώπιον του φορά που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία τη̋ κοινοποίηση̋ τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Η εμπρόθεσμη άσκηση 

τη̋ προσφυγή̋ αναστέλλει τι̋ επιβαλλόμενε̋ κυρώσει̋. Επί τη̋ προσφυγή̋ αποφασίζει το 

αρμοδίω̋ αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στι̋ 

περιπτώσει̋ β΄ και δ΄ τη̋ παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου, εντό̋ 

προθεσμία̋ τριάντα (30) ημερών από την άσκησή τη̋, άλλω̋ θεωρείται ω̋ σιωπηρώ̋ 

απορριφθείσα. Κατά τη̋ απόφαση̋ αυτή̋ δεν χωρεί η άσκηση άλλη̋ οποιασδήποτε φύση̋ 

διοικητική̋ προσφυγή̋. Αν κατά τη̋ απόφαση̋ που επιβάλλει κυρώσει̋ δεν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίω̋ όργανο, η 

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειε̋ 

τη̋ απόφαση̋ μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τι̋ συμβάσει̋ που 

συνάπτονται στο πλαίσιο τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, επιλύεται με την άσκηση προσφυγή̋ ή 
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αγωγή̋ στο Διοικητικό Εφετείο τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στι̋ παρ. 1 έω̋ 

6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση τη̋ προσφυγή̋ στο Διοικητικό 

Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση τη̋ προβλεπόμενη̋ στο άρθρο 205 ενδικοφανού̋ 

διαδικασία̋, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 

6.1. Ποιότητα υλικών

Η ποιότητα και το είδο̋ των χρωμάτων και υλικών διαγράμμιση̋ θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, σύμφωνα με το Παράτημα ΙΙ.

Για τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοθέντων υλικών κατά την κρίση τη̋ η επιτροπή 

παραλαβή̋, μπορεί να αποστέλλει δείγματα για εξέταση στην αρμόδια υπηρεσία του 

Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

6.2 Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών.

6.2.1. Η προμήθεια των χρωμάτων και υλικών διαγράμμιση̋  θα γίνεται τμηματικά κατά τη 

διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, ανάλογα με τι̋ ανάγκε̋ των επί μέρου̋ Υπηρεσιών τη̋ Περιφερειακή̋ 

Ενότητα̋ Καστοριά̋ και με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου – προμηθευτή.

Ο ανάδοχο̋ – προμηθευτή̋ υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη̋ 

ποιότητα̋ προμήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ και  να 

έχει πάντα στην Επιχείρηση του τα είδη που αναγράφονται στον πίνακα τη̋ προσφορά̋ 

προκειμένου να καλύψει τι̋ ανάγκε̋ όλων των Υπηρεσιών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ 

Καστοριά̋, καθ΄ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στο Αμαξοστάσιο κατόπιν παραγγελία̋, μέσα σε χρονικό 

διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.   

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά 

περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται με απόφαση τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋ οι προβλεπόμενε̋ ποινέ̋ από το Ν.4412/2016.

Ο συμβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋ των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοση̋, υπό τι̋  προϋποθέσει̋ του άρθρου 206 του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 

χορηγείται χωρί̋ να συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ ή άλλοι ιδιαιτέρω̋ σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώ̋ αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 

επιβάλλονται οι κυρώσει̋ του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.2.2. Εάν λήξει ο συμβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋, χωρί̋ να υποβληθεί εγκαίρω̋ αίτημα 

παράταση̋ ή, εάν λήξει ο παραταθεί̋, κατά τα ανωτέρω, χρόνο̋, χωρί̋ να παραδοθεί το υλικό, ο 

ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋.

6.2.3. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 

επιτροπή παραλαβή̋, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον 1 ημέρα νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην υπηρεσία, ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμιση̋, το 

υλικό, η ποσότητα και ο αριθμό̋ τη̋ σύμβαση̋ σε εκτέλεση τη̋ οποία̋ προσκομίστηκε.
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6.3 Παραλαβή υλικών - Χρόνο̋ και τρόπο̋ παραλαβή̋ υλικών.

H παραλαβή των υλικών γίνεται με σύνταξη σχετικού πρακτικού ποσοτική̋ και ποιοτική̋ 

παραλαβή̋ από την αρμόδια επιτροπή παραλαβή̋ τη̋ Δ/νση̋ Τεχνικών Έργων, η οποία ορίζεται 

κάθε έτο̋ με απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋.

Η επιτροπή παραλαβή̋, μετά του̋ προβλεπόμενου̋ ελέγχου̋ συντάσσει πρωτόκολλο 

οριστική̋ παραλαβή̋ του υλικού, με παρατηρήσει̋ εφόσον συντρέχουν λόγοι, με δικαίωμα 

απόρριψη̋ των υλικών.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τι̋ επιτροπέ̋ (πρωτοβάθμιε̋ – δευτεροβάθμιε̋) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στου̋ αναδόχου̋.

Μετά την ολοκλήρωση τη̋ ω̋ άνω διαδικασία̋, η Επιτροπή Παραλαβή̋ μπορεί:

(α) να παραλάβει το υλικό,

(β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσει̋ λόγω αποκλίσεων από τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 

τη̋

σύμβαση̋,

(γ) να απορρίψει το υλικό.

Αν η Επιτροπή Παραλαβή̋, παραλάβει το υλικό με παρατηρήσει̋, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τι̋ αποκλίσει̋ που παρουσιάζει αυτό από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και διατυπώνει 

αιτιολογημένα τη γνώμη τη̋ για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που 

προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία που εκτελεί τη σύμβαση ότι οι 

παρεκκλίσει̋ του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 

με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου Οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου Οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρί̋ έκπτωση επί τη̋ 

συμβατική̋ τιμή̋. 

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση.

6.4.1. Σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ ολόκληρη̋ ή μέρου̋ τη̋ συμβατική̋ ποσότητα̋ των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τη̋ με άλλη, που να είναι σύμφωνη με του̋ 

όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 

συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχο̋ θεωρείται ω̋ εκπρόθεσμο̋ και υπόκειται σε κυρώσει̋ λόγω 

εκπρόθεσμη̋ παράδοση̋.

Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικό̋ χρόνο̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται 

στι̋ προβλεπόμενε̋ κυρώσει̋.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στι̋ 

παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακέ̋ εξετάσει̋.

Η Επιτροπή παραλαβή̋, για τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοθέντων υλικών και καθ’ όλη 

τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋ σύμβαση̋, θα μπορεί να ελέγχει ποιοτικά την ποσότητα που θα 

παραδίδεται και να αποστέλλει δείγματα για εξέταση στην αρμόδια υπηρεσία του Κεντρικού 

Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Το κόστο̋ διενέργεια̋ βαρύνει τον ανάδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου τη̋ 

Σύμβαση̋. 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋ είναι η προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμιση̋, όπω̋ αυτά 

αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

Α) ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 12.000kg

Β) ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 8.000kg

Γ) ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 9.000kg

Δ) ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 1.000lt

Τα προ̋ προμήθεια είδη κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων: (CPV) : 44811000-8 για χρώματα διαγράμμιση̋, (CPV) : 34922110-0 για τα 

υαλοσφαιρίδια και (CPV) : 44832000-1 για το διαλυτικό. 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Η παρούσα υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα:

§ ΤΜΗΜΑ 1. «Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμιση̋» 12.000kg, εκτιμώμενη̋ αξία̋ 

18.840,00€, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

§ ΤΜΗΜΑ 2. «Κίτρινο ακρυλικό χρώμα διαγράμμιση̋» 8.000kg, εκτιμώμενη̋ αξία̋ 

13.280,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

§ ΤΜΗΜΑ 3. «Γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμιση̋» 9.000kg, 

εκτιμώμενη̋ αξία̋ 6.750,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

§ ΤΜΗΜΑ 4. «Διαλυτικό» 1.000lt, εκτιμώμενη̋ αξία̋ 1.450,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Προσφορέ̋ μπορούν να υποβληθούν για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω τμήματα ή για 

το σύνολο των ανωτέρω τμημάτων.
Η εκτιμώμενη αξία τη̋ σύμβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμό̋ χωρί̋ Φ.Π.Α.: € 40.322,58  & Φ.Π.Α. : 

9.677,42).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ άποψη̋ προσφορά, 

βάση τιμή̋, ενώ η διάρκεια τη̋ ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή̋ τη̋ και για ένα έτο̋.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ.

Για την προμήθεια του ακρυλικού χρώματο̋ διαγράμμιση̋ οδών ισχύει το ευρωπαϊκό 

πρότυπο EN 1871 “Υλικά οριζόντια̋ σήμανση̋ οδών – φυσικέ̋ ιδιότητε̋” και συγκεκριμένα οι 

κατηγορίε̋ LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητα̋ UV1 για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και 

BR2 για την επίδραση ασφάλτου.

Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

• Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικέ̋ ρητίνε̋ και του̋ κατάλληλου̋ οργανικού̋ 

διαλύτε̋.

• Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται και να δίνει σταθερό υμένα.

• Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία 

κατά την εφαρμογή τη̋ διαγράμμιση̋ ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματο̋.

• Να είναι ικανό να αποτρέψει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω 

τριχοειδού̋ ανύψωση̋ και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε να 

προκύπτει λωρίδα διαγράμμιση̋ πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά.

• Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα 

μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεω̋ τουλάχιστον 1 έτου̋ και να επανέρχεται 

εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση.

• Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματο̋, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, 

που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμό̋ του με την επίδραση τη̋ ηλικιακή̋ 

ακτινοβολία̋, τη̋ κυκλοφορία̋ και τη̋ παρόδου του χρόνου. 

• Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμιση̋ οδών.

• Να έχει περιεκτικότητα σε TiO ≥ 13% κ.β.

Το ποσοστό TiO στο χρώμα, προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D1394 – Αναγωγική 

μέθοδο̋ JONES.  

• Να έχει ιξώδε̋ 70-80 K.U. (KREΒS UNITS).

Το ιξώδε̋ προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D562.

• Να έχει χρόνο ξήρανση̋ (No RICK – UP – TIME) ≤ 20 min.

Ο χρόνο̋ ξήρανση̋ προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D711.

• Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3.

Η λεπτότη̋ κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D 1210.

• Να έχει αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση ≥ 50kgr.

Η αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση προσδιορίζεται ω̋ ακολούθω̋:

Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχου̋ περίπου 80μm πάνω σε γυάλινο δοκίμιο 

διαστάσεων 15cm x 7 cm καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχο̋ του ξηρού υμένα 

προσδιορίζεται 24 ώρε̋ μετά τη διάστρωση. Το δοκίμιο θερμαίνεται σε πυριαντήριο  επί 3 

ώρε̋ σε θερμοκρασία 105º C - 110º C και εν συνεχεία κλιματίζεται επί 30 λεπτά σε 

θερμοκρασία 25º ± 2º C και σχετική υγρασία 50% ± 5%.

Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθορά̋ σύμφωνα με το ASTM D 968. 

Η άμμο̋ που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμο̋ CEN EN 196 – 1.

• Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσει̋, απολεπίσει̋ ή απώλεια πρόσφυση̋ 

όταν δοκιμάζεται όπω̋ περιγράφεται ακολούθω̋:

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127μm πάνω σε πλακίδιο 

λευκοσιδήρου διαστάσεων 7,5 cm x 12,5 cm και βάρου̋ 1,6 έω̋ 2,1 kg/m2, καλά 

καθαρισμένο με διαλύτη.

Ο υμένα̋ ξηραίνεται στου̋ 21º C - 26º C  σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια 

θερμαίνεται σε πυραντήριο σε θερμοκρασία 55º C ± 2º C επί 2ωρο, ψύχεται σε 

θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον επί μισή ώρα και κάμπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο 

διαμέτρου 12,5 mm.

• Το χρώμα, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια προσφύση̋, ξεφλουδίσματο̋ ή άλλε̋ 

αλλοιώσει̋ εκτό̋ μιά̋ ελαφρά̋ απώλεια̋ τη̋ στιλπνότητα̋ του, όταν δοκιμάζεται ω̋ 

ακολούθω̋:

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380μm σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο.
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Ο υμένα̋ ξηραίνεται στου̋ 21ºC - 26ºC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρε̋.

Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου 

για 18 ώρε̋, αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται.

• Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιε̋ επιφάνειε̋ λαμαρίνα̋ ή αλουμινίου και σε πάχο̋ 

υγρού υμένα περίπου 400μm, πρέπει να δίνει υμένα ο οποίο̋ να ξηραίνεται και να 

προκύπτει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρί̋ ανωμαλίε̋ και τραχύτητα και οποιαδήποτε 

άλλη ασυνέχεια. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσει̋ ή διαχωρισμό όταν 

ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

• Η δοκιμή τη̋ αποθήκευση̋ θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM – D1309 και πρέπει να είναι ≥ 

6.

Το Κ.Ε.Δ.Ε. προ̋ το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισμό για την 

δοκιμή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) είναι πρακτικά 

αδύνατη για τη εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Ω̋ προ̋ την δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση 

BM5/30757/18-10-84 (ΦΕΚ 799 Τ.Β΄/9-11-84), και για την συσκευασία η παράγραφο̋ 3.1 του 

«Τεύχου̋ Οδηγιών κατασκευή̋ διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα» έτου̋ 1982.

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι δεδομένου 

ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436 «Επιδόσει̋ 

διαγραμμίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)».

Επιπλέων των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ’αριθμ.3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο 

του Γενικού Χημείου του Κράτου̋, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που ταξινομείται ω̋ 

επιβλαβέ̋ και εύφλεκτο, σύμφωνα με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90) «Περί 

επικινδύνων παρασκευασμάτων» και το Παρ/μα Ι τη̋ Απόφαση̋ Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/20-9-

94) «Περί επικινδύνων ουσιών» θα επισημαίνεται με τα σύμβολα κινδύνου F, Xn, τι̋ ενδείξει̋ 

που αφορούν του̋ ιδιαίτερου̋ κινδύνου̋ – φράσει̋ R: R11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβέ̋ 

όταν εισπνέεται και τι̋ τυποποιημένε̋ οδηγίε̋ προφύλαξη̋ φράσει̋ S:

S16 μακριά από πηγέ̋ ανάφλεξη̋ – απαγορεύεται το κάπνισμα, 

S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια,

S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση, 

S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

Επίση̋ το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδομένων ασφαλεία̋» 

σύμφωνα με το άρθρο 3 τη̋ Απόφαση̋ Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί καθορισμού 

κανόνων για το σύστημα ειδική̋ πληροφόρηση̋ σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα» 

όπω̋ αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-95).

ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

Για την προμήθεια του κίτρινου ακρυλικού χρώματο̋ διαγράμμιση̋ οδών ισχύει το 

ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1871 “ Υλικά οριζόντια̋ σήμανση̋ οδών – φυσικέ̋ ιδιότητε̋” και 

συγκεκριμένα οι κατηγορίε̋ LF2 (β ≥ 0,50) για τον παράγοντα φωτεινότητα̋, UV1 για την 

επιταχυνόμενη γήρανση UVΒ και BR2 (Δβ ≤ 0,05) για την επίδραση ασφάλτου.

Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

• Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικέ̋ ρητίνε̋ κα του̋ κατάλληλου̋ οργανικού̋ 

διαλύτε̋.

• Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα να δίνει σταθερό υμένα με την εξάτμιση του διαλύτη.

• Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία 

κατά την εφαρμογή τη̋ διαγράμμιση̋ ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματο̋.

• Να είναι ικανό να αποτρέψει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω 

τριχοειδού̋ ανύψωση̋ και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε να 

προκύπτει λωρίδα διαγράμμιση̋ πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά.
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• Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα 

μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεω̋ τουλάχιστον 1 έτου̋ και να επανέρχεται 

εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση.

• Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματο̋, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, 

που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμό̋ του με την επίδραση τη̋ ηλικιακή̋ 

ακτινοβολία̋, τη̋ κυκλοφορία̋ και τη̋ παρόδου του χρόνου. 

• Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμιση̋ οδών.

• Να έχει ιξώδε̋ 70-80 K.U. (KREΒS UNITS). Το ιξώδε̋ προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM 

D562.

• Να έχει χρόνο ξήρανση̋ (No PICK-UP TIME) ≤ 20 min.

• Ο χρόνο̋ ξήρανση̋ προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D711.

• Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3.

• Η λεπτότη̋ κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D 1210.

• Να έχει αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση ≥ 43 kg.

Η αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση προσδιορίζεται ω̋ ακολούθω̋:

Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχου̋ περίπου 80μm πάνω σε γυάλινο δοκίμιο 

διαστάσεων 15cm x 7 cm καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχο̋ του ξηρού υμένα 

προσδιορίζεται 24 ώρε̋ μετά τη διάστρωση. Το δοκίμιο θερμαίνεται σε πυριαντήριο  επί 3 ώρε̋ 

σε θερμοκρασία 105º C - 110º C και εν συνεχεία κλιματίζεται επί 30 λεπτά σε θερμοκρασία 25º ± 

2º C και σχετική υγρασία 50% ± 5%.

Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθορά̋ σύμφωνα με το ASTM D 968. 

Η άμμο̋ που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμο̋ CEN EN 196 – 1.

• Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσει̋, απολεπίσει̋ ή απώλεια πρόσφυση̋ 

όταν δοκιμάζεται όπω̋ περιγράφεται ακολούθω̋:

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127μm πάνω σε πλακίδιο 

λευκοσιδήρου διαστάσεων 7,5 cm x 12,5 cm και βάρου̋ 1,6 έω̋ 2,1 kg/m2, καλά 

καθαρισμένο με διαλύτη.

    Ο υμένα̋ ξηραίνεται στου̋ 21º C - 26º C  σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια 

θερμαίνεται σε πυραντήριο σε θερμοκρασία 55º C ± 2º C επί 2ωρο, ψύχεται σε 

θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον επί μισή ώρα και κάμπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο 

διαμέτρου 12,5 mm.

• Το χρώμα, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια προσφύση̋, ξεφλουδίσματο̋ ή άλλε̋ 

αλλοιώσει̋ εκτό̋ μια̋ ελαφρά̋ απώλεια̋ τη̋ στιλπνότητα̋ του, όταν δοκιμάζεται ω̋ 

ακολούθω̋:

Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380μm σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο.

Ο υμένα̋ ξηραίνεται στου̋ 21ºC - 26ºC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρε̋.

Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου 

για 18 ώρε̋, αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται.

• Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιε̋ επιφάνειε̋ λαμαρίνα̋ ή αλουμινίου και σε πάχο̋ 

υγρού υμένα περίπου 400μm, πρέπει να δίνει υμένα ο οποίο̋ να ξηραίνεται και να 

προκύπτει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρί̋ ανωμαλίε̋ και τραχύτητα και οποιαδήποτε 

άλλη ασυνέχεια. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσει̋ ή διαχωρισμό όταν 

ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

• Η δοκιμή τη̋ αποθήκευση̋ θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM – D1309 και πρέπει να είναι ≥ 

6.

Το Κ.Ε.Δ.Ε. προ̋ το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από το ΕΝ 1871 εξοπλισμό για την 

δοκιμή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) είναι πρακτικά 

αδύνατη για τη εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
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Ω̋ προ̋ την δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση 

BM5/30757/18-10-84 (ΦΕΚ 799 Τ.Β΄/9-11-84), και για την συσκευασία η παράγραφο̋ 3.1 του 

«Τεύχου̋ Οδηγιών κατασκευή̋ διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα» έτου̋ 1982.

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι δεδομένου 

ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436 «Επιδόσει̋ 

διαγραμμίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)».

Επιπλέων των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ’αριθμ.3012678/1852/99/19-7-99 έγγραφο 

του Γενικού Χημείου του Κράτου̋, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που ταξινομείται ω̋ 

επιβλαβέ̋ και εύφλεκτο, σύμφωνα με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90) «Περί 

επικινδύνων παρασκευασμάτων» και το Παρ/μα Ι τη̋ Απόφαση̋ Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/Β/20-9-

94) «Περί επικινδύνων ουσιών» θα επισημαίνεται με τα σύμβολα κινδύνου F, Xn, τι̋ ενδείξει̋ 

που αφορούν του̋ ιδιαίτερου̋ κινδύνου̋ – φράσει̋ R: R11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβέ̋ 

όταν εισπνέεται και τι̋ τυποποιημένε̋ οδηγίε̋ προφύλαξη̋ φράσει̋ S:

S16 μακριά από πηγέ̋ ανάφλεξη̋ – απαγορεύεται το κάπνισμα, 

S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια,

S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση, 

S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

Επίση̋ το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδομένων ασφαλεία̋» 

σύμφωνα με το άρθρο 3 τη̋ Απόφαση̋ Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί καθορισμού 

κανόνων για το σύστημα ειδική̋ πληροφόρηση̋ σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα» 

όπω̋ αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-95).

ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ

Ισχύει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1423 «υλικά επίπαση̋, υάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά 

αδρανή και μείγματα αυτών», σε συνδυασμό με το Δ14β/οικ.57023/17-04-03 έγγραφο του 

Κ.Ε.Δ.Ε. Για τη δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή, που εγκρίθηκε με την απόφαση 

ΒΜ5/30757/18-10-84 (Φ.Ε.Κ. 799/Β΄/9-11-84) και για τη συσκευασία ισχύουν οι παρ. 4.1.5 & 

4.1.6 του «τεύχου̋ οδηγιών κατασκευή̋ διαγραμμίσεω̋ οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα», έτου̋ 

1982.

Σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 η κοκκομετρική διαβάθμιση των υάλινων 

σφαιριδίων διαγράμμιση̋ οδών θα πρέπει να είναι η παρακάτω:

Κόσκινα ISO 565 – R40/3 μm Συνολικό συγκρατούμενο βάρο̋  %

850 0 έω̋ 2

710 0 έω̋ 10

425 25 έω̋ 65

250 70 έω̋ 95

150 95 έω̋ 100

  

  Το 80% τη̋ συνολική̋ ποσότητα̋ των σφαιριδίων πρέπει να φέρει επικάλυψη πρόσφυση̋ και 

το 20% επικάλυψη επίπλευση̋.

Ο παραγωγό̋ ο οποίο̋ οπωσδήποτε να είναι εφοδιασμένο̋ με πιστοποίηση κατά ISO 9001, 

θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει την ύπαρξη επικάλυψη̋ πρόσφυση̋ 

και επίπλευση̋.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
1. Πριν και μετά την σύναψη τη̋ σύμβαση̋, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 

εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 

κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή, η 
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αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του αρμόδιου, για την διοίκηση του φορέα, 

οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

2. Κάθε προσφερόμενο υλικό διαγράμμιση̋, πρέπει να φέρει οπωσδήποτε, 
πιστοποιητικό έγκριση̋ κατά ΕΝ 13197, ύστερα από δοκιμέ̋ πεδίου ή προσομοιωτή 

κυκλοφορία̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμό̋ 

Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/07), από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων 

χωρών μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ και η επιτευχθείσα κυκλοφοριακή κατηγορία 

να είναι τουλάχιστον Ρ5.
Ο τύπο̋ υάλινων σφαιριδίων που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με το χρώμα για 

την έκδοση του ω̋ άνω πιστοποιητικού θα είναι επί ποινή αποκλεισμού και ο τύπο̋ 

υάλινων σφαιριδίων που προσφέρει ο συμμετέχων με την προσφορά του. (Σε 

περίπτωση που από τη διακήρυξη ζητείται μόνο η προμήθεια χρώματο̋, τότε ο τύπο̋ 

υάλινων σφαιριδίων που αναφέρεται στο ω̋ άνω πιστοποιητικό θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να ανταποκρίνεται στι̋ ανωτέρω προδιαγραφέ̋ ΕΝ 1423, καθώ̋ αυτέ̋ 

θα ισχύουν για οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενη από την Υπηρεσία υαλόσφαιρα. Αυτό 

αποδεικνύεται με την κατάθεση έγγραφων τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω 

τύπου υαλόσφαιρα̋ από τον κατασκευαστή).   
3. Τα υλικά διαγράμμιση̋ θα φέρουν επίση̋ πιστοποιητικό ελέγχου από το Κεντρικό 

Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, με το οποίο θα 

βεβαιώνεται η συμφωνία των Ελληνικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών με τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών.

4. Για όλα τα υλικά διαγράμμιση̋ θα προσκομίζεται ISO 9001 του παραγωγού με πεδίο 

εφαρμογή̋ την παραγωγή υλικών διαγράμμιση̋.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα περιλαμβάνονται στο φάκελο τεχνική̋ προσφορά̋ του 

διαγωνιζόμενου επί ποινή αποκλεισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΤΕΥΔ

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

 για διαδικασίε̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρο̋ Ι: Πληροφορίε̋ σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεση̋

Παροχή πληροφοριών δημοσίευση̋ σε εθνικό επίπεδο, με τι̋ οποίε̋ είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνία̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ 

- Ονομασία: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋, Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋

- Κωδικό̋  Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5005]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικό̋: Διοικητήριο, Καστοριά, Τ.Κ. 52100

- Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋: κ. Α. Άννα

- Τηλέφωνο: 24673-50203

- Ηλ. ταχυδρομείο: a.anna@kastoria.pdm.gov.gr

Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋

- Τίτλο̋ ή σύντομη περιγραφή τη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη  

προμηθευτή /των γραφική̋ ύλη̋ CPV: 44811000-8 χρώματα διαγράμμιση̋, CPV: 34922110-0 

υαλοσφαιρίδια, CPV: 44832000-1 διαλυτικό.

- Κωδικό̋ στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………….…]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειε̋, ή υπηρεσίε̋ : Προμήθειε̋

- Αριθμό̋ αναφορά̋ που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

…………./2020

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέα̋ είναι περισσότερε̋ (οι) τη̋ (του) 

μία̋ (ενό̋) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρο̋ II: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώριση̋:
Απάντηση:

Πλήρη̋ Επωνυμία: [   ]

Αριθμό̋ φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.):

Εάν δεν υπάρχει Α.Φ.Μ. στη χώρα 

εγκατάσταση̋ του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίηση̋, εφόσον απαιτείται και υπάρχει. 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιο̋ ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικέ̋ πληροφορίε̋: Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii;

Μόνο σε περίπτωση προμήθεια̋ κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενη̋ 

απασχόληση̋;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίε̋ εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι 

εγγεγραμμένο̋ σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματο̋ (προ)επιλογή̋);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα τη̋ 

παρούσα̋ ενότητα̋, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντο̋ 

μέρου̋, συμπληρώστε το μέρο̋ V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρο̋ VI. 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφή̋ ή πιστοποίηση̋, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφή̋ ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογή̋;

Εάν όχι:
Επιπροσθέτω̋, συμπληρώστε τι̋ 

πληροφορίε̋ που λείπουν στο μέρο̋ IV, 

ενότητε̋ Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋:

ε) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμή̋ εισφορών 

κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίε̋ που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθεία̋ 

μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτο̋ μέλο̋ αυτή διατίθεται 

δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπο̋ συμμετοχή̋:
Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ από 

κοινού με άλλου̋vi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από του̋ άλλου̋ εμπλεκόμενου̋ 

οικονομικού̋ φορεί̋.

Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλή̋, υπεύθυνο̋ για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε του̋ άλλου̋ οικονομικού̋ 

φορεί̋ που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία τη̋ 

συμμετέχουσα̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματο̋  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικό̋ 

φορέα̋ επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίε̋ σχετικά με του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ 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 του̋ σκοπού̋ τη̋ 

παρούσα̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋ δημόσια̋ σύμβαση̋:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννηση̋ εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τι̋ μορφέ̋ τη̋, 

την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίε̋ σχετικά με τη στήριξη στι̋ ικανότητε̋ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ στηρίζεται στι̋ 

ικανότητε̋ άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογή̋ που καθορίζονται στο μέρο̋ IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνε̋ που 

καθορίζονται στο μέρο̋ V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με 

τι̋ ενότητε̋ Α και Β του παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ, για κάθε ένα από του̋ 

σχετικού̋ φορεί̋, δεόντω̋ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από του̋ νομίμου̋ 

εκπροσώπου̋ αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίση̋ το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικέ̋ 

υπηρεσίε̋, είτε ανήκουν απευθεία̋ στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίω̋ οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο τη̋ ποιότητα̋ και, όταν πρόκειται για δημόσιε̋ συμβάσει̋ έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋ που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

για την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋. 

Εφόσον είναι σχετικέ̋ για την ειδική ικανότητα ή ικανότητε̋ στι̋ οποίε̋ στηρίζεται ο 

οικονομικό̋ φορέα̋, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋.
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Δ: Πληροφορίε̋ σχετικά με υπεργολάβου̋ στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικέ̋ πληροφορίε̋ απαιτούνται 
ρητώ̋ από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρο̋ τη̋ σύμβαση̋ σε τρίτου̋ 

υπό μορφή υπεργολαβία̋;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

τη̋ σύμβαση̋ που θα αναλάβουν: 

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ ζητούν ρητώ̋ αυτέ̋ τι̋ πληροφορίε̋ (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιο̋ οικονομικό̋ φορέα̋  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτου̋ υπό μορφή υπεργολαβία̋ τμήμα τη̋ σύμβαση̋ που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋ σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τι̋ πληροφορίε̋ που απαιτούνται σύμφωνα με τι̋ ενότητε̋ Α 

και Β του παρόντο̋ μέρου̋ και σύμφωνα με το μέρο̋ ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων). 
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Μέρο̋ III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋viii

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 τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋xiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ 

τρομοκρατία̋xiv·

6. παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικέ̋ καταδίκε̋: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

ει̋ βάρο̋ του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από του̋ λόγου̋ 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 απευθεία̋ περίοδο̋ 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή 

στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):

[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α) Ημερομηνία τη̋ καταδικαστική̋ απόφαση̋ 

προσδιορίζοντα̋ ποιο από τα σημεία 1 έω̋ 6 

αφορά και τον λόγο ή του̋ λόγου̋ τη̋ 

καταδίκη̋,

β) Προσδιορίστε ποιο̋ έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθεία̋ στην 

καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 

σημείο-(-α): [   ], 

λόγο̋(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ έκδοση̋, επακριβή 

στοιχεία αναφορά̋ των εγγράφων):

[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει όλε̋ 

τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋xxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένο̋ ;

[] Ναι [] Όχι 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτο̋ μέλο̋ για το οποίο 

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πω̋ διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστική̋ ή διοικητική̋ απόφαση̋;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκη̋ ή 

έκδοση̋ απόφαση̋

- Σε περίπτωση καταδικαστική̋ απόφαση̋, 

εφόσον ορίζεται απευθεία̋ σε αυτήν, τη 

διάρκεια τη̋ περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

δ) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκπληρώσει τι̋ 

υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋ του̋ 

φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή του̋ ;xxiii

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋ διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): xxiv

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

παράπτωμα

Πληροφορίε̋ σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικό̋ φορέα̋ έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του στου̋ τομεί̋ 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; Εάν ναι, ο οικονομικό̋ φορέα̋ 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 οικονομικό̋ φορέα̋ σε 

οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ 

καταστάσει̋xxvi :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανση̋, 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 εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε του̋ λόγου̋ για του̋ οποίου̋ 

ωστόσο ο οικονομικό̋ φορέα̋, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενη̋ υπόψη 

τη̋ εφαρμοστέα̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχεια συνέχιση τη̋ 

επιχειρηματική̋ του λειτουργία̋ υπό αυτέ̋ τι̋ 

περιστάσει̋.xxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): [……][……][……]

[] Ναι [] Όχι

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

μέτρα αυτοκάθαρση̋; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[..........……]
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[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

μέτρα αυτοκάθαρση̋; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικό̋ φορέα̋ την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουση̋ συμφερόντωνxxix, λόγω τη̋ 

συμμετοχή̋ του στη διαδικασία ανάθεση̋ τη̋ 

σύμβαση̋;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικό̋ φορέα̋ ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλέ̋ 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ 

σύμβαση̋xxx;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικό̋ φορέα̋ σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο πλαίσιο 

προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, 

προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενη̋ σύμβαση̋ 

παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ 

σύμβαση̋ , αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ 

κυρώσει̋; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεί̋ 

πληροφορίε̋: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

μέτρα αυτοκάθαρση̋; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικό̋ φορέα̋ να 

επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση τη̋ 

απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋,

β) δεν έχει αποκρύψει τι̋ πληροφορίε̋ αυτέ̋,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρί̋ 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι
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αρχή/αναθέτοντα φορέα, 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ 

αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεση̋ ή να παράσχει εξ 

αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώ̋ τι̋ 

αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιε̋ συμβάσει̋ Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσει̋ εφαρμογή̋ τη̋ 

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

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

μέτρα αυτοκάθαρση̋; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……]
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Μέρο̋ IV: Κριτήρια επιλογή̋
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογή̋ (ενότητα   ή ενότητε̋ Α έω̋ Δ του παρόντο̋ μέρου̋), ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογή̋

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικό̋ 

φορέα̋ μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρου̋ ΙV χωρί̋ να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρου̋ ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογή̋

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογή̋;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να  παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογή̋ έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι 
εγγεγραμμένο̋ στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτο̋ μέλο̋ εγκατάστασή̋xxxiii; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

2) Για συμβάσει̋ υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ μέλο̋ συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τι̋ σχετικέ̋ υπηρεσίε̋ στη χώρα 

εγκατάστασή̋ του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικό̋ φορέα̋: 

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια- ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογή̋ έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στην 

διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

1α) Ο («γενικό̋») ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ :

και/ή,
1β) Ο μέσο̋ ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ 

είναι ο εξή̋ xxxiv:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτο̋: [……] κύκλο̋ εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτο̋: [……] κύκλο̋ εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτο̋: [……] κύκλο̋ εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμό̋ ετών, μέσο̋ κύκλο̋ εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιο̋ («ειδικό̋») κύκλο̋ εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξή̋:

και/ή,
2β) Ο μέσο̋ ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

τη̋ σύμβαση̋ είναι ο εξή̋xxxv:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτο̋: [……] κύκλο̋ εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτο̋: [……] κύκλο̋ εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτο̋: [……] κύκλο̋ εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμό̋ ετών, μέσο̋ κύκλο̋ εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίε̋ σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμε̋ για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τι̋ 

δραστηριότητέ̋ του ο οικονομικό̋ φορέα̋:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τι̋ χρηματοοικονομικέ̋ 

αναλογίε̋xxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

τη̋ σύμβαση̋, ο οικονομικό̋ φορέα̋ δηλώνει 

ότι οι πραγματικέ̋ τιμέ̋ των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ω̋ εξή̋:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμό̋ τη̋ απαιτούμενη̋ αναλογία̋-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 
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[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξή̋:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίε̋ διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τι̋ λοιπέ̋ οικονομικέ̋ ή 

χρηματοοικονομικέ̋ απαιτήσει̋, οι οποίε̋ 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα τη̋ σύμβαση̋, ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): 

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

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογή̋ έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται στη 

διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1α) Μόνο για τι̋ δημόσιε̋ συμβάσει̋ έργων:

Κατά τη διάρκεια τη̋ περιόδου αναφορά̋xxxviii, 

ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδου̋ που έχει 
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμό̋ ετών (η περίοδο̋ αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων):

 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιε̋ συμβάσει̋ 

προμηθειών και δημόσιε̋ συμβάσει̋ 

υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια τη̋ περιόδου αναφορά̋xxxix, 

ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει προβεί στι̋ 

ακόλουθε̋ κυριότερε̋ παραδόσει̋ αγαθών 

του είδου̋ που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τι̋ ακόλουθε̋ κυριότερε̋ 

υπηρεσίε̋ του είδου̋ που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τι̋ ημερομηνίε̋ και του̋ 

παραλήπτε̋ δημόσιου̋ ή ιδιωτικού̋xl:

Αριθμό̋ ετών (η περίοδο̋ αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…...........]

Περιγρα

φή

ποσά ημερομη

νίε̋

παραλήπτ

ε̋

2) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τι̋ ακόλουθε̋ τεχνικέ̋ 

υπηρεσίε̋xli, ιδίω̋ του̋ υπεύθυνου̋ για τον 

έλεγχο τη̋ ποιότητα̋:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τι̋ ακόλουθε̋ τεχνικέ̋ 

υπηρεσίε̋ για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση τη̋ 

ποιότητα̋ και τα μέσα μελέτη̋ και έρευνα̋ 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείριση̋ τη̋ αλυσίδα̋ εφοδιασμού και 

ανίχνευση̋ κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋:

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίε̋ που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίε̋ που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

[] Ναι [] Όχι
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παραγωγικό δυναμικό ή τι̋ τεχνικέ̋ 

ικανότητε̋ του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτη̋ και έρευνα̋ που αυτό̋ διαθέτει 

καθώ̋ και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο τη̋ ποιότητα̋;

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τι̋ απαιτήσει̋ που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ κατά την 

εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμό̋ των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξή̋: 

Έτο̋, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό: 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

Έτο̋, αριθμό̋ διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........] 

[........], [.........] 

[........], [.........] 

9) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσει̋ 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση τη̋ 

σύμβαση̋:

[……]

10) Ο οικονομικό̋ φορέα̋ προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτου̋ υπό μορφή 

υπεργολαβία̋xliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) τη̋ σύμβαση̋:

[....……]

11) Για δημόσιε̋ συμβάσει̋ προμηθειών :

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφέ̋ ή 

φωτογραφίε̋ των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητα̋·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητα̋.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιε̋ συμβάσει̋ προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικό̋ φορέα̋ να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητα̋ ή υπηρεσίε̋ αναγνωρισμένων 

[] Ναι [] Όχι
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ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπέ̋ στι̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ που 

αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε του̋ λόγου̋ και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ 

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋ έχουν ζητηθεί από την 

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

έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.

Συστήματα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και 

πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικό̋ φορέα̋ να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητου̋ οργανισμού̋ που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλιση̋ ποιότητα̋, 

συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ προσβασιμότητα̋ 

για άτομα με ειδικέ̋ ανάγκε̋;

Εάν όχι, εξηγήστε του̋ λόγου̋ και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλιση̋ ποιότητα̋:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικό̋ φορέα̋ να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητου̋ οργανισμού̋ που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντική̋ 

διαχείριση̋;

Εάν όχι, εξηγήστε του̋ λόγου̋ και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρο̋ V: Περιορισμό̋ του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογή̋ υποψηφίων

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ πρέπει να παράσχει πληροφορίε̋ μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέα̋ έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρί̋ διακρίσει̋ κριτήρια ή κανόνε̋ 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίε̋ 

αυτέ̋, οι οποίε̋ μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσει̋ όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 

το είδο̋ του̋) ή τι̋ μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.

Για κλειστέ̋ διαδικασίε̋, ανταγωνιστικέ̋ διαδικασίε̋ με διαπραγμάτευση, διαδικασίε̋ 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξει̋ καινοτομία̋ μόνον:

Ο οικονομικό̋ φορέα̋ δηλώνει ότι:

Περιορισμό̋ του αριθμού Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρί̋ διακρίσει̋ 

κριτήρια ή κανόνε̋ που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικό̋ φορέα̋ διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα̋ 

έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρο̋ VI: Τελικέ̋ δηλώσει̋

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ 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 υπογεγραμμένο̋, δηλώνω επισήμω̋ ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματο̋ και χωρί̋ 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τι̋ λοιπέ̋ μορφέ̋ αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxlvii, εκτό̋ εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέα̋ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθεία̋ με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ 

μέλο̋ αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένο̋ δίδω επισήμω̋ τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμό̋ τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋ ή του αναθέτοντα φορέα, όπω̋ καθορίζεται στο μέρο̋ Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τι̋ οποίε̋ έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρο̋/ενότητα/σημείο] του παρόντο̋ 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνη̋ Δήλώση̋ για του̋ σκοπού̋ τ... [προσδιορισμό̋ τη̋ 

διαδικασία̋ προμήθεια̋: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμό̋ αναφορά̋)].

Ημερομηνία, τόπο̋ και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-έ̋): [……]   

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.

 Βλέπε σύσταση τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 6η̋ Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 τη̋ 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίε̋ αυτέ̋ απαιτούνται 

μόνο για στατιστικού̋ σκοπού̋. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 10 εργαζομένου̋ και τη̋ 

οποία̋ ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερου̋ από 50 εργαζομένου̋ και τη̋ οποία̋ ο 

ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ.

Μεσαίε̋ επιχειρήσει̋: επιχειρήσει̋ που δεν είναι ούτε πολύ μικρέ̋ ούτε μικρέ̋ και οι οποίε̋ 

απασχολούν λιγότερου̋ από 250 εργαζομένου̋ και των οποίων ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ.

 Έχει δηλαδή ω̋ κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων.

 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

 Ειδικότερα ω̋ μέλο̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋ ή άλλου παρόμοιου καθεστώτο̋.

  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με του̋ τίτλου̋ σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρου̋ ΙΙ του Παραρτήματο̋ ΧΙΙ του Προσαρτήματο̋ Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορεί̋, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τι̋ εργασίε̋ ή τι̋ υπηρεσίε̋ για τι̋ οποίε̋ απαιτούνται οι συγκεκριμένε̋ ικανότητε̋.”

21PROC008162760 2021-02-18



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020

60

 Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικού̋ λόγου̋ 

δημόσιου συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του περιβάλλοντο̋. 

 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τη̋ 24η̋ 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋ 11.11.2008, σ. 42).

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ω̋ 

“διαφθορά”.

 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ Σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ δωροδοκία̋ στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 

τη̋ 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τη̋ 22α̋ Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

τη̋ 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίση̋ τη διαφθορά όπω̋ ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή τη̋ Σύμβαση̋ 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).

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48)  όπω̋ κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση τη̋ Σύµβαση̋ σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

 Όπω̋ ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο του Συμβουλίου, τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3). Αυτό̋ ο λόγο̋ αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίση̋ την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματο̋, όπω̋ αναφέρονται στο άρθρο 4 

τη̋ εν λόγω απόφαση̋-πλαίσιο.

 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 1 τη̋ οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τη̋ 26η̋ Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του 

χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη 

χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋ 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή τη̋ νομιμοποίηση̋ εσόδων από εγκληματικέ̋ δραστηριότητε̋ και τη̋ 

χρηματοδότηση̋ τη̋ τρομοκρατία̋ και άλλε̋ διατάξει̋”.

 Όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτή̋ και άλλε̋ διατάξει̋.".

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίω̋: α) στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), του̋ διαχειριστέ̋, β) στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τη̋ 

παρ. 1 του άρθρου 73 )

 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.

 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.

 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.
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 Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψη̋ σύμβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δε μπορεί να κάνει χρήση αυτή̋ τη̋ δυνατότητα̋ κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν. 

 Στην περίπτωση που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ 

σύμβαση̋ είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτηση̋ υποχρεώσεων 

καταβολή̋ φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικού̋ λόγου̋ δημόσιου 

συμφέροντο̋, όπω̋ δημόσια̋ υγεία̋ ή προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ ή/και  όταν ο αποκλεισμό̋ θα ήταν 

σαφώ̋ δυσανάλογο̋, ιδίω̋ όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋ δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικό̋ φορέα̋ ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβέ̋ ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτηση̋ των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ 

ασφάλιση̋ σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τη̋ παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή τη̋ προθεσμία̋ αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή σε 

ανοικτέ̋ διαδικασίε̋ τη̋ προθεσμία̋ υποβολή̋ προσφορά̋ 

 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.

 Όπω̋ αναφέρονται για του̋ σκοπού̋ τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋ στι̋ 

κείμενε̋ διατάξει̋, στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7)

 Άρθρο 73 παρ. 5.

 Εφόσον στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

 Όπω̋ προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.

 Πρβλ άρθρο 48.

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμό̋ ΕΕ 2016/7)

 Για συμβάσει̋ έργου, η εκτιμώμενη αξία τη̋ οποία̋ υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτό̋ ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

 Όπω̋ περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α, οι οικονομικοί φορεί̋ από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλε̋ απαιτήσει̋ που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό.

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ 

που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ 

που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
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 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

 Οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ μπορούν να ζητούν έω̋ πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρία̋  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

 Οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ μπορούν να ζητούν έω̋ τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρία̋ 

που υπερβαίνει τα τρία έτη.

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτε̋ και ο κατάλογο̋ πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιου̋ όσο και ιδιωτικού̋ πελάτε̋ για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίε̋.

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τι̋ τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋ που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τι̋ ικανότητε̋ στηρίζεται ο οικονομικό̋ φορέα̋, όπω̋ 

καθορίζεται στο μέρο̋ II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

 Ο έλεγχο̋ πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματό̋ τη̋ από αρμόδιο επίσημο οργανισμό τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο προμηθευτή̋ ή ο 

πάροχο̋ υπηρεσιών.

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα τη̋ σύμβαση̋ σε 

τρίτου̋ υπό μορφή υπεργολαβία̋ και στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 

εν λόγω τμήματο̋, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για του̋ σχετικού̋ υπεργολάβου̋, 

βλέπε μέρο̋ ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.

 Επαναλάβετε όσε̋ φορέ̋ χρειάζεται.

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ έχει παράσχει τι̋ απαραίτητε̋ πληροφορίε̋ 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοση̋, επακριβή στοιχεία αναφορά̋ 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομική̋ Προσφορά̋ 

Α.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΑΦΜ – ΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ 

/ΛΙΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α.

1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

ΟΔΩΝ

2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

ΟΔΩΝ

3 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΓΥΑΛΙΝΑ 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 

ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ

4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

5 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Ημερομηνία: ……………… Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

Σφραγίδα / Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο
Νομίμου Εκπροσώπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ̋ ΕΠΙΣΤΟΛΗ̋ ΚΑΛΗ̋ ΕΚΤΕΛΕΣΗ̋

Εκδότη̋ (Πλήρη̋ επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματο̋ …………………………….  

Ημερομηνία έκδοση̋    ……………………………..

Προ̋: (Πλήρη̋ επωνυμία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋/Αναθέτοντο̋ Φορέα) Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά̋

(Διεύθυνση Αναθέτουσα̋ Αρχή̋/Αναθέτοντο̋ Φορέα). Διοικητήριο 52100, Καστοριά.

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

Έχουμε την τιμή να σα̋ γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και διζήσεω̋ μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  Α.Φ.Μ.: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωση̋ ή κοινοπραξία̋:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, Α.Φ.Μ.: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη τη̋ ένωση̋ / κοινοπραξία̋)

ατομικά και για κάθε μία από αυτέ̋ και ω̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ του̋, εκ τη̋ 

ιδιότητά̋ του̋ ω̋ μελών τη̋ ένωση̋ ή κοινοπραξία̋,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματο̋/των .. / τη̋ υπ αριθ ..... σύμβαση̋ “(τίτλο̋ σύμβαση̋)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωση̋ 

Ενδιαφέροντο̋  ........................... τη̋/του (Αναθέτουσα̋ Αρχή̋/Αναθέτοντο̋ φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σα̋ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρί̋ καμία από μέρου̋ 

μα̋ αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρί̋ να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη τη̋ απαίτηση̋ σα̋ μέσα 

σε ....….    ημέρε̋ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σα̋.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένο̋ χρόνο̋ στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋) 

ή μέχρι̋ ότου αυτή μα̋ επιστραφεί ή μέχρι̋ ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σα̋ ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μα̋ απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσία̋ μα̋. 

Σε περίπτωση κατάπτωση̋ τη̋ εγγύηση̋, το ποσό τη̋ κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλο̋ χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντα̋ και το 

ποσό τη̋ παρούσα̋, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβαση̋

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  Καστοριά,
  Α.Π.     
       

   

Για την Προμήθεια …………………………………………………. για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Περιφερειακή̋ 

Ενότητα̋ Καστοριά̋, για ένα έτο̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.

Στην Καστοριά, σήμερα,…………..  του μήνα ….…… του έτου̋ 2021, ημέρα τη̋ εβδομάδα̋ 

…………..… αφ’ ενό̋ ο Περιφερειάρχη̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋……….. με την παραπάνω ιδιότητά του 

ενεργώντα̋, και έχοντα̋ υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική τη̋ Αυτοδιοίκηση̋ και τη̋ 

Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ - Πρόγραμμα Καλλικράτη̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει 

με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2014) «Ρυθμίσει̋ για την Τοπική Ανάπτυξη, την 

Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγία̋ 2009/50/ΕΚ» και 

το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσε̋ ρυθμίσει̋ αρμοδιότητα̋ 

Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του 

Κράτου̋ και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 

141/τ.Α/17-08-2010) «Περί Δημοσιονομική̋ Διαχείριση̋ και Ευθύνη̋».

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ οδηγίε̋ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

4. Το Π.Δ.80/2016 «Περί αναλήψεω̋ υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋» 

5. Την με αριθ. 2760/2019 (ΑΔΑ: 6Ρ9Υ7ΛΨ-55Ο) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με 

την οποία ορίζεται η επιτροπή Διεξαγωγή̋ Διαγωνισμών για το έτο̋ 2020.

6. Το με αρ. πρωτ. 140802/02-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007411820) αίτημα έγκριση̋ 

δαπάνη̋ για την εν λόγω προμήθεια .

7. Την με αριθ. 1532/2020 (ΑΔΑ: Ε3ΞΞ7ΛΨ-0Ψ7) απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ τη̋ 

Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω δαπάνη.

8. Την αρίθμ. 3873/2020 (ΑΔΑ: ΨΓ7Τ7ΛΨ-Φ36, ΑΔΑΜ: 20RE007582745) απόφαση 

δέσμευση̋ πίστωση̋ ποσού 50.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 03.071.9471.05.14106.

9. Tην με αριθ. 1660/2020 έγκριση διενέργεια̋ του αναφερόμενου διαγωνισμού από την 

Οικονομική Επιτροπή τη̋ Περιφέρεια̋ Δυτική̋ Μακεδονία̋ (ΑΔΑ: 68ΖΜ7ΛΨ-0Κ0). 

και, αφ’ ετέρου, ο…….  κάτοικο̋  …………., Α.Φ.Μ. …… Δ.Ο.Υ.      Α.Δ.Τ………    Α.Τ. ………. Τηλ. ……..  

καλούμενο̋ στο εξή̋ “Προμηθευτή̋”, συμφώνησαν, συνέπραξαν και συναποδέχονται τα 

παρακάτω:

Άρθρο 1ο : Είδη & Ποσότητε̋.
Ο προμηθευτή̋ που θα ανακηρυχθεί ανάδοχο̋, υποχρεούται να έχει πάντα στην 

Επιχείρηση του τα είδη που αναγράφονται στον πίνακα τη̋ προσφορά̋.
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  Όλα τα είδη του πίνακα, θα πρέπει να υπάρχουν σε αριθμό ικανό για την κάλυψη των 

αναγκών όλων των Υπηρεσιών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ σε χρώματα και υλικά 

διαγράμμιση̋, για ένα έτο̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋. 

Άρθρο 2ο : Τεχνικέ̋ Προδιαγραφέ̋.
Η ποιότητα και το είδο̋ του/τη̋ …………………………..θα είναι σύμφωνα με τι̋ Τεχνικέ̋ 

Προδιαγραφέ̋ τη̋ ανωτέρω Διακήρυξη̋.

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, κατάλληλα για τον σκοπό 

που προορίζονται.

Άρθρο 3ο : Τόπο̋ & Χρόνο̋ Παράδοση̋.
Η προμήθεια του/τη̋ …………………………………θα γίνεται τμηματικά, από την  …. -….. -20….  

και για ένα έτο̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋, ανάλογα με τι̋ εκάστοτε ανάγκε̋ του 

Αμαξοστασίου τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋, και με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου 

- προμηθευτή.

Ο ανάδοχο̋ – προμηθευτή̋ υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστη̋ 

ποιότητα̋ προμήθεια των υλικών , που συνιστούν το αντικείμενο τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα τη̋  Υπηρεσία̋ και  αυτό̋ είναι υποχρεωμένο̋ 

να το κάνει μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.   

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά 

περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται με απόφαση τη̋ Οικονομική̋ 

Επιτροπή̋ οι προβλεπόμενε̋ ποινέ̋ από το Ν.4412/2016.

Άρθρο 4ο : Τιμή-Κρατήσει̋-Πληρωμή.
Οι αναφερόμενε̋ στον συνημμένο Πίνακα τη̋ Οικονομική̋ Προσφορά̋ Τιμέ̋, κατά 

είδο̋, ισχύουν ω̋ έχουν στον Πίνακα για όλα το χρονικό διάστημα τη̋ προμήθεια̋ και δεν 

επιδέχονται καμία απολύτω̋ αύξηση.

Η αξία του κάθε τιμολογίου θα καταβάλλεται στον προμηθευτή- ανάδοχο εντό̋ χρονικού 

διαστήματο̋ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβή̋ του τιμολογίου από τι̋ 

Υπηρεσίε̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋ .

Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα γίνεται από την Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού 

τη̋ Π.Ε. Καστοριά̋, μετά την υποβολή σ’ αυτήν του τιμολογίου και όλων των σχετικών 

δικαιολογητικών από τι̋ εμπλεκόμενε̋ Υπηρεσίε̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Καστοριά̋.

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεση̋ των προμηθειών, 

υπό την προϋπόθεση τη̋ προηγούμενη̋ προσκόμιση̋ από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από 

το Νόμο δικαιολογητικών.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋ 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋», όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματο̋.

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίση̋ με κράτηση ύψου̋ 0,06%, υπέρ τη̋ Ενιαία̋ 

Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ Φ.Π.Α., τη̋ 

αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Επί του ποσού τη̋ κράτηση̋ 0,06% υπέρ 

τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλου̋ χαρτοσήμου 

3%, πλέον εισφορά̋ 20% υπέρ Ο.Γ.Α.

Οι κρατήσει̋ υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο 

και θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή.

Άρθρο 5ο : Τροποποίηση τη̋ σύμβαση̋.

Οποιαδήποτε τροποποίηση τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ δύναται να γίνει μόνον εγγράφω̋.
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Άρθρο 6ο : Εκχώρηση εισπρακτέων δικαιωμάτων.
Ο Ανάδοχο̋ δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που του 

απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρί̋ την 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋ που παρέχεται μόνον εγγράφω̋.

Άρθρο 7ο : Ποινικέ̋ Ρήτρε̋-Κυρώσει̋.
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένω̋ 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή τη̋ Σύμβαση̋ ή εξ’ 

αφορμή̋ τη̋, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχο̋ καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυσή του̋, 

σύμφωνα με του̋ κανόνε̋ τη̋ καλή̋ πίστη̋ και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Καστοριά̋.

Άρθρο 8ο : Χρόνο̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋
Έναρξη εκτέλεση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ ορίζεται από την  - -201….  μέχρι και για ένα 

έτο̋ από την ημερομηνία υπογραφή̋ τη̋. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη 

μήνε̋, μετά την ημερομηνία λήξη̋ τη̋, μετά από συμφωνία και των δύο μερών τη̋ σύμβαση̋.

Άρθρο 9ο : Εγγύηση Καλή̋ Εκτέλεση̋
Σε πίστωση των παραπάνω και για την εγγύηση τήρηση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, ο 

προμηθευτή̋ κατέθεσε στην με αριθμό  ………εγγυητική επιστολή του/τη̋……………….………, ποσού 

………….ευρώ. 

Η ισχύ̋ τη̋ παρούση̋ δύναται να παραταθεί για δύο (2) επί πλέον μήνε̋ μετά την λήξη 

τη̋, με μονομερή έγγραφη δήλωση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Καστοριά̋ προ̋ τον προμηθευτή, η 

οποία κοινοποιείται σ’ αυτόν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρε̋ πριν από την λήξη τη̋ σύμβαση̋.

Ο δεύτερο̋ των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα του̋ όρου̋ 

αυτή̋ τη̋ σύμβαση̋ και αναλαμβάνει την προμήθεια.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα, αναγνώσθηκε στου̋ 

συμβαλλομένου̋ από του̋ οποίου̋ και επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια, υπογράφεται από 

αυτού̋ και παίρνει από ένα αντίτυπο ο καθένα̋, ενώ δύο αντίτυπα τίθενται στον σχετικό φάκελο 

τη̋ προμήθεια̋.

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 Ο Περιφερειάρχη̋ Δυτ. Μακεδονία̋                                                                          Ο Προμηθευτή̋
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