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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

με σκοπό την επιλογή αναδόχου με θέμα :  

«Προμήθεια

 

Εκτιμώμενη αξίας Σύμβασης : 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  (Α΄147) και τους όρους

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
             ΙΔΡΥΜΑ 
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ  
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΛ. 2241044625  
ΠΛΗΡ. Σοφία Παπαδοπούλου  
Fax      2241044607 
e-mail  : doparh@otenet.gr 
 

 Δ.Ο.Π    ΡΟΔΟΥ  

                                                                                       

                                                                                           

 
 
 

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

διακηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό  

με σκοπό την επιλογή αναδόχου με θέμα :   

Προμήθεια  ενός (1) δικύκλου από το ελεύθερο εμπόριο»

Εκτιμώμενη αξίας Σύμβασης : 2.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%)  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  (Α΄147) και τους όρους
της παρούσας  και  

 
 καλεί  

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου  
                                                      

  

 

ΡΟΔΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»

CPV: 34421000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%

  

 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ

ΑΔΑΜ:  20PRO

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

» 

  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016  (Α΄147) και τους όρους 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

34421000-7 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% 

ΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ 

OCOO7913947 2020-12-23 
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Δ/νση  : Ερυθρού Σταυρού 6 
Τ.Κ. 85100 Ρόδος  

Τηλ. : 22410 44606-44625 

Ηλ.Ταχ. : doparh@otenet.gr 

Πληροφοριές : κα. Παπαδοπούλου Σοφία 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Διακήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
το ελεύθερο εμπορίου για 
υπηρεσίας του ΔΟΠ », (CPV
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ή 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Τόπος 
διαγωνισμού 

Χρόνος 
διενέργειας 

διαγωνισμού
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ 

 

 
 

Ημερομηνία
  

11 Ιανουαρίου
2021

 

 Ημέρα :
Δευτέρα

 Ώρα : 1
  

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ 
   

 Δ.Ο.Π    ΡΟΔΟΥ  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ.  134 /2020 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) δικύκλου
για τις ανάγκες του δημοτικού συσσιτίου και γενικότερα 
CPV:34421000-7 ), προϋπολογιζόμενης δαπάνης  

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ή  2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

 

Χρόνος 
διενέργειας 

διαγωνισμού 

Υποβολή 
προσφορών 

Κριτήριο 
Κατακύρωσης 

 
 

Ημερομηνία 
 

Ιανουαρίου 
2021  

 

 
 

Ημερομηνία 
 

08 Ιανουαρίου 
2021 

Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 
Ημέρα :   
Δευτέρα 

Ημέρα :     
Παρασκευή 

 

12.00 Ώρα : 10.00  

Ημερομηνία : 

Αρ.Πρωτ. 2127

ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ  

ενός (1) δικύκλου  από 
γενικότερα  της 

), προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.612,90 ευρώ 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

Προϋπολογισμός 
Δαπάνης 

 
1.612,90 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ), ή 

2.000,00 ευρώ (με 
ΦΠΑ) 

 

 

Ημερομηνία :    22  /12/2020 

2127 
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Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :   
 

1.1 Του Ν.4412/2016 (Α΄147) ¨Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και            
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)¨ 

1.2 Του Ν.4270/2014  ( Α ΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

1.3 Του Ν.4250/2014 ( Α΄74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα…» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

1.4  του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων  στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες 
διατάξεις» 

1.5 Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.6 Του Π.Δ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(ΦΕΚ 
145/Α) 

1.7 Τις διατάξεις του ν.3463/2006/Α΄114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ.9εδ.β του άρθρου 209 

1.8 Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 45/09-03-1999) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

1.9 Του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει .  

1.10 Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει .  

1.11 Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 
204/Α/15-9-2011) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

1.12 Το άρθρο 18 του Ν.4469/17 (ΦΕΚ 62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».  

1.13 Την αριθμ.158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016): Έγκριση 
«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 
του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 
ορίων των οδηγιών . 
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1.14 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016 «Οδηγίες 
συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του 
άρθρου 79 παρ. 4 Ν.4412/16 . 

2. Τις αποφάσεις :   

2.1 την 4617/02-10-2019  Απόφαση του Δημάρχου «Περί ορισμού Προέδρου Δ.Σ του 
Δ.Ο.Π» 

2.2 την αρ. Απόφαση 5090/04-02-2020  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου 
Αιγαίου συμφώνα με την οποία εγκρίνει την αγορά οχημάτων από το ελεύθερο 
εμπόριο  

2.3 τις  υπ΄αριθμ. 5/13107  11-03-2020   Μελέτη  της  Δ/νσης  Συντήρησης 
καθημερινότητας και πρασίνου του Δήμου Ρόδου  με θέμα με τις   Τεχνικές  
Προδιαγραφές  Δικύκλου έως  125cc 

2.4 την υπ΄αριθμ.10/2020 Απόφαση Δ.Σ περί αγοράς οχημάτων για τις ανάγκες του 
συσσιτίου και της υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ψ9ΣΣΟΡΘ5-ΟΥ3) 

2.5 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 
20REQ007717924 26-11-2020 

2.6 Το υπ΄αριθμ.1899/26-11-2020  Τεκμηριωμένο Αίτημα για αγορά δικύκλου 

2.7 την υπ΄αριθμ.159/26-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 2.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ και ΑΔΑ:  ΩΤΑ5ΟΡΘ5-Γ7Δ,  ΑΔΑΜ: 20 REQ007734613 30-11-2020  

2.8  Την αρ. 41/2020 (ΑΔΑ:9Υ7ΚΟΡΘ5-5ΓΧ)   Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  
για α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια 
οχημάτων, β) Έγκριση των τεχνικών  προδιαγραφών προμήθειας ενός (1) 
δίκυκλου  για τις ανάγκες του συσσιτίου και της υπηρεσίας από το ελεύθερο 
εμπόριο και γ) τον  καθορισμός των όρων Διακήρυξης  της προμήθειας 

2.9 την   Απόφαση Ε.Ε  αρ. 38/2020(ΑΔΑ: ΨΗ5ΧΟΡΘ5-Η24) για α)  τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης Διαγωνισμού, η οποία θα αξιολογήσει τις 
προσφορές και β) τη συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής προμήθειας  
 

 
2.10 Την απόφαση Ε.Ε αρ. 12/2020 για την συγκρότηση  Επιτροπής  Ενστάσεων  (ΑΔΑ: 

ΩΦΞΥΟΡΘ5-2ΕΒ) 
 

2.11 την ανάγκη  του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας για την προμήθεια ενός  (1) 
δικύκλου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την «Προμήθεια ενός  (1)  
καινούργιων δικύκλου  από το ελεύθερο εμπόριο (πρώτης κυκλοφορίας) για  τις 
ανάγκες  του  Δημοτικού Συσσιτίου και της υπηρεσίας γενικότερα» με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής.  
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Προϋπολογισμός 1.612,90  ευρώ προ ΦΠΑ (2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ) 
συμπεριλαμβανομένου του ειδικού τέλους ταξινόμησης, εξόδων παράδοσης & 
μεταφορικών, εξόδων για έκδοση πινακίδων & άδειας κυκλοφορίας, καθώς και πάσης 
φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου όπως αναφέρεται αναλυτικά 
στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β ,Γ που αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι :  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τεχνικές Προδιαγραφές  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας για το 
έτος 2021. 

CPV : 34421000-7 

ΚΑΕ : 15-7132.001 , η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 
τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση  καταβολής εξ αυτού του λόγου στους 
Υποψηφίους. 

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 
Προσφορών από τους Υποψηφίους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

Οι όροι συμμετοχής συντάχθηκαν σύμφωνα με τον ν.4412/2016. Το πλήρες κείμενο της 
παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ρόδου (https: www.rhodes.gr) (https://diavgeia.gov.gr). Κατ΄ εφαρμογή της παρ.5 του 
άρθορυ 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με την παρ.12 του άρθρου 379 του ν.4412/2016 , η 
περίληψη  της διακήρυξης διαγωνισμού  θα δημοσιευτεί  σε μια τοπική εφημερίδα.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι 
παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιασδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον ΔΟΠ 
και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.   

Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο   



6 
 Δ.Ο.Π    ΡΟΔΟΥ  

Άρθρο 2 : Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού 

Ο παρών διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  11 Ιανουαρίου 2021  Ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
12.00  στο κτίριο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, που βρίσκεται επί της οδού 
Ερυθρού Σταυρού 6 στην Ρόδο . 

Η  διεξαγωγή του Διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνουν από την 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που στο εξής θα αναγράφεται η «Επιτροπή»   

Άρθρο  3 : Αντικείμενο – Περιγραφή Προμήθειας  

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια  σύμφωνα και με τις  τεχνικές  περιγραφές  
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄:  

CPV  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  KAE ΠΟΣΟ ΜΕ  

Φ.Π.Α 

34421000-7  Προμήθεια ενός δίκυκλου 
έως 125cc, όπως 
αναλύεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές  

15-7132.001 2 .000,00 € 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Η περίοδος εγγύησης και το είδος των υπηρεσιών και υλικών  για τα υπό προμήθεια 
οχήματα θα είναι ελληνικής αντιπροσωπείας και όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
Ειδικότερα ορίζεται :  

α) η περίοδος εγγύησης για βλάβες και δυσλειτουργίες σε μηχανικά, ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά μέρη που περιλαμβάνει καινούργια ανταλλακτικά και εργασία τοποθέτησης 

β) Η περίοδος εγγύησης αντισκωριακής προστασίας του οχήματος  

Όλες οι υπηρεσίες και υλικά της περιόδου εγγύησης παρέχονται δωρεάν  

Αναλυτικά η τεχνική περιγραφή των ανωτέρω βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

Άρθρο 4 : Κατάθεση Προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους  στο 
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, επί της Ερυθρού 
Σταυρού 6, το αργότερο μέχρι την   Παρασκευή 08 Ιανουαρίου  2021  και ώρα 10.00 
πμ.                                                               

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται 
δεκτές, με συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση.  
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Άρθρο 5 : Ισχύς προσφορών  

Οι προσφορές στο σύνολο τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες τουλάχιστον  
για (120)  εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής 
του Συνοπτικού Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος 
της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή 
μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση. 
 
Άρθρο 6 : Περιεχόμενο προσφορών  

1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής και 
κατατίθεται εντός σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται τρείς 
επιμέρους και ανεξάρτητοι φάκελοι, ως εξής :  
 
 
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (χωριστός σφραγισμένος 
φάκελος), ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και εσωκλείεται στον 
ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα . 
  
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο 
οποίος εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 
 
 
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο  
οποίος εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 
 
 
Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  
 
1.  

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα  

 Ο πλήρης τίτλος του Διαγωνισμού 
 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον Διαγωνισμό  
 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών  
 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση 

τηλέφωνο, ΑΦΜ, φαξ) 
 

2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, 
η τάξη και η σειρά των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού. Οι προσφορές δεν 
πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 
κατά την κρίση της Επιτροπής.   
 
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση της Διακήρυξης και των λοιπών Παραρτημάτων του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού και γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τις απαιτήσεις της 
προμήθειας.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση 
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του άρθρου 127 παρ.1 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, 
ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω  η ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως, τους 
ανωτέρω όρους. Η άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης δεν κωλύει τη 
συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  
 

3. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή τελούν υπό 
αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν 
ουσιώδες αποκλίσεις από  τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού επίσης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 
 

4. Εναλλακτικές  προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Άρθρο 7 : Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών 
ή συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στους παρόντες όρους.    

Άρθρο 8 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν  μέρος στο Συνοπτικό Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή 
απόρριψης, να προσκομίσουν στο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο όπου, μεταξύ άλλων, 
ζητούνται  πληροφορίες σχετικά με :  

ΙΙ.Α. Τον οικονομικό φορέα  

ΙΙ.Β. Τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα  

ΙΙ.Γ. Τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων     

ΙΙΙ.Α. Υπεύθυνη Δήλωση για : Λόγους αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
(π.χ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων.) 

ΙΙΙ.Β.  Λόγους που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .  

ΙΙΙ.Γ.Λόγους που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα (π.χ αθέτηση υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού,  κοινωνικού, 
και εργατικού δικαίου, κατάσταση πτώχευσης, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστολή 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, 
σύναψη συμφωνιών με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.) 
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ΙV. Κριτήρια επιλογής σχετικά : Α. με την καταλληλότητα του φορέα (π.χ εγγραφή σε 
σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα) Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση/κοινοπραξία κατά την έννοια του αρθρ.19 
παρ.2 του ν.4412/2016 υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου για κάθε μέλος 
της ένωσης.  

Επιπλέον  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
1. Αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος 
ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). 
2. Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, με τα παραρτήματά της, της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
3. Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 
. 

Το έντυπο ΤΕΥΔ σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπο  του και ειδικότερα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε0, από τον Διαχειριστή στις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), στις ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε), στις 
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε0, και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε) και, σε 
κάθε άλλη περίπτωση, από το φυσικό πρόσωπο που διοικεί και εκπροσωπεί έναντι 
τρίτων το νομικό πρόσωπο.  

Άρθρο 9 : Τεχνική Προσφορά  

1. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο, επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει αναλυτικά   τον τρόπο με 
τον οποίο ο προσφέρων θα εκτελέσει την προμήθεια βάσει της αναλυτικής 
περιγραφής, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης αρ.5/13107  στην 
οποία μεταξύ άλλων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για την κάλυψη των 
απαιτήσεων των ανωτέρω Τεχνικών Προδιαγραφών θα κατατεθούν και τα 
παρακάτω:    

 Ετος κατασκευής  
 Κατάσταση στην οποία θα αποτυπώνεται το δίκτυο εξυπηρέτησης 

εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα  
 Τύπος κινητήρα  
 Κυβισμός κινητήρα  
 Ιπποδύναμη σε hp 
 Σύστημα πέδησης  
 Τροχοί δικύκλου  
 Απαιτούμενος εξοπλισμός ( κράνος) 
 Εγγύηση (μηχανικά Μέρη/Χρώμα-Βαφή) 
 Χρόνος Παράδοσης  

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1985 με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τα 
παρακάτω :  
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 Ότι θα υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας (Μηχανικά Μέρη/Χρώμα-Βαφή) 
τουλάχιστον για δύο (2) έτη από την ημερομηνία παραλαβής, στη διάρκεια 
της οποίας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιβάρυνση 
της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του 
δικύκλου, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό 
του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση σε εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία.  

 Τα οχήματα θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, σε χώρο που θα του 
υποδείξει η Υπηρεσία. 

 Ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι μεγαλύτερος των 60 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης. 

 Θα αναλάβει ,με ευθύνη και δαπάνες του τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας 
του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής (έξοδα εκτελωνισμού κλπ), της 
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που 
απαιτείται για την παράδοση του για την παράδοση του υπό προμήθεια 
δικύκλου ελεύθερο από κάθε επιβάρυνση και έτοιμου προς λειτουργία. 

Στην Τεχνική του προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί επιπλέον να καταθέσει και κάθε 
άλλο στοιχείο που κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά 
την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση της προμήθειας και θα 
συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασης του, για την επιτυχή διεκπεραίωση 
του. 

Άρθρο 10 : Οικονομική Προσφορά – Τιμή Προσφοράς  

1. Κατάθεση εντός του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συμπληρωμένου, 
με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου 
αναδόχου.  

2. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, θα 
είναι σε ευρώ και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο 
μέχρι τη λήξη της Σύμβασης. Η τιμή μονάδος αναγράφεται στην Οικονομική 
Προσφορά αριθμητικά. Η συμπλήρωση του εντύπου της Οικονομικής 
Προσφοράς ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) θα αφορά μόνο αριθμητικές τιμές και δεν 
επιτρέπεται η αναγραφή όρων, σχολίων κ.λ.π  

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

 Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 
περιλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος 4% για τα είδη επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013), ΦΠΑ 24%, 
κρατήσεις υπέρ τρίτων, κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αντίστοιχα, επ΄αυτού Χαρτόσημο 3% και επ΄αυτού 
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, επί της αξίας της Σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων), το ειδικό 
τέλος ταξινόμησης, τα έξοδα για την έκδοση των πινακίδων και των αδειών κυκλοφορίας, 
καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους, όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα 
νομοθεσία, επιβαρύνσεις, έξοδα Αναδόχου και κάθε είδους δαπάνη που πιθανόν 
πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της προμήθειας που 
αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στη Τεχνική Περιγραφή και στους 
παρόντες όρους συμμετοχής.    

Άρθρο 11 : Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών  
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Ο μειοδότης ανακηρύσσεται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , με την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές (ισότιμες θεωρούνται 
οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή). Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου και παρουσίας αυτών των οικονομικών φορέων.  

Άρθρο 12: Διαδικασία παραλαβής – Αποσφράγισης – Αξιολόγησης προσφορών  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους 
συμμετοχής. Οι δικαιούμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών και να λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων , καθώς και των 
κατατιθέμενων δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή 
ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγηση τους δεν είναι υποχρεωμένη να 
ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας, αλλά σε 
κλειστή πλέον διαδικασία, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής που έχουν υποβληθεί καθώς  και το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους συμμετοχής και καταγράφει τα 
αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό Πρακτικό της. 

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση 
των προσφορών δύναται να πραγματοποιείται  σε μια φάση, που περιλαμβάνει όλα τα 
παρακάτω επιμέρους στάδια, ήτοι : (παραλαβή φακέλων, αποσφράγιση προσφορών, 
έλεγχο δικαιολογητικών, άνοιγμα και έλεγχο Τεχνικής Προσφοράς, άνοιγμα και αξιολόγηση 
Οικονομικής Προσφοράς, επιλογή υποψηφίου Αναδόχου)   

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και αξιολόγηση 
τεχνικών προσφορών η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα 
διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας το/ά πρακτικό/ά της, 
για την έγκριση της διαδικασίας. Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την 
έγκριση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από το 
αρμόδιο όργανο του Δημ.Οργαν.Πρόνοιας. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, επιστρέφονται από 
την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  

Ο φάκελος των Οικονομικών Προσφορών των εταιρειών των οποίων οι Προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 
φακέλου δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς, στον χρόνο και χώρο που θα ορίσει 
η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα τους γνωστοποιηθεί εγγράφως, με σχετική ανακοίνωση, 
που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία, ή έγγραφο, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επί 
αποδείξει. 

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγηση του Διαγωνισμού θα 
ελέγξει το περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει τον 
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των όρων συμμετοχής και θα 
καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, 
αναλύοντας για κάθε  μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Εν συνεχεία θα 
προσχωρήσει στην κατάταξη των Οικονομικών Προσφορών, βάσει της προσφερόμενης 
τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται προς 
το αρμόδιο όργανο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, την επιλογή  υποψηφίου 
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Αναδόχου με τη χαμηλότερη τιμή, από αυτούς των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές, με βάση τους παρόντες όρους και την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν.   

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δημοτικού 
Οργανισμού Πρόνοιας , η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127   
του ν.4412/2016, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Άρθρο 13 : Απόρριψη προσφορών  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία :  

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή 
/και αιρέσεις ή/και δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις, χωρίς τεχνική 
τεκμηρίωση. 

2. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 
κεφάλαια της παρούσας.  
 

3. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές 
σε οποιαδήποτε σημείο της Τεχνικής Προσφοράς.  

 
4. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 180 ημερών από την επόμενη της 

ημέρας διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού 
 
5. Η προσφορά περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη 
συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 

 
6. Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, 

όπου αυτοί αναφέρονται. 
 
8. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέρονται ή του εκπροσώπου του. 
 
9. Προσφορά υπό αίρεση 

 

Άρθρο 14 : Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
(αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών, είναι τα εξής :  
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Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 . 

Η υποχρέωση αφορά:       

1. στα  Φυσικά Πρόσωπα 
2. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές  
3. στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης): 

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 
οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ( θα αφορά την κύρια και την 
επικουρική ασφάλιση). 

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητήριου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

Δ) Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν από πτώχευση , δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης 
ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο ή δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιανδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου. 

Άρθρο 15: Κατακύρωση αποτελέσματος  διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφονται από την επιτροπή ανά φύλλο. 
Η επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των 
εγγραφών που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Η επιτροπή υποβάλλει τον τελικό πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του 
φακέλου του διαγωνισμού, στην υπηρεσία διενέργειας διαγωνισμού, η οποία τα διαβιβάζει 
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στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να εκδώσει τη σχετική απόφαση 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επιλογής του Αναδόχου. 

Στον υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης, εγγράφως, 
σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/2016.Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών 
από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 
προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την υπογραφή της Σύμβασης, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 105 παρ. 5 του ν.4412/2016.Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στο επόμενο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. 
Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 
αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 16:  

Εγγυητική καλής εκτέλεσης  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ  δεν απαιτείται. 
Εγγύηση συμμετοχής 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η 
εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
 
Άρθρο17:  Υποχρεώσεις -Ευθύνες Αναδόχου  

1.  Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο και 
λοιπούς φορείς η/και αρχές. 

2. Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση της Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας . Σε 
περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η υπηρεσία του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας   
έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

Άρθρο 18: Χρόνος εκτέλεσης, Ολοκλήρωσης και Παράδοσης της Προμήθειας- Τόπος-
Οριστική παραλαβή-Πρωτόκολλα παραλαβής 

1. Η παραλαβή του δικύκλου, η διαδικασία παραλαβής αυτού και η συγκρότηση της 
επιτροπής παραλαβής γίνονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 
216-221 του ν.4412/2016. 

2.  Η παράδοση του δικύκλου θα πρέπει να  έχει πραγματοποιηθεί και παραδοθεί ποιοτικά 
και ποσοτικά μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα  (60) ημερολογιακών ημερών   από την 
υπογραφή της Σύμβασης, στον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας Ρόδου στην οδό Ερυθρού 
Σταυρού 6 85100 στην Ρόδο, σε ώρα και ημερομηνία που θα συμφωνηθεί με τους 
αρμόδιους υπαλλήλους του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας. 
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3. Η μεταφορά και η παράδοση του δικύκλου θα γίνει με τη φροντίδα, δαπάνες και την 
ευθύνη του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.  
Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας  απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά του είδους, το 
οποίο ασφαλίζεται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι την οριστική παραλαβή 
του. 

4.  Προϋπόθεση για τη παραλαβή του υπό προμήθεια οχήματος είναι η διαπίστωση της 
καλής του κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών του χαρακτηριστικών προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της Σύμβασης. Αν η επιτροπή 
παραλαβής κρίνει ότι το παραδοτέο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της 
Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της Σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα του παραδοτέου και συνεπώς 
αν μπορούν να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες. 

5. Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής. 

Άρθρο 19:  Τρόποι πληρωμής  

1. Για τη εξόφληση του ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο, ύψους ανάλογου με το 
προσφερόμενο είδος. 

2. Θα καταθέσει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την 
εξόφληση, που να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωμής. 

3. Το τιμολόγιο θα εξοφληθεί με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου, μετά 
την οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας και την σύνταξη σχετικού πρακτικού 
παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής.  

Στην αμοιβή του Αναδόχου θα γίνει παρακράτηση :  

α) κράτηση 0,07% υπέρ της (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), επί της καθαρής αξίας της Σύμβασης, προ φόρων 
και κρατήσεων (άρθρο 375 του Ν.4412/2016), επ΄αυτού Χαρ/μο 3% και επ΄αυτού 20% 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ, 

β) κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 347 
Ν.4412/16) επί της καθαρής αξίας της Σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 
Ν.4412/16), επ΄αυτού  Χαρτόσημο 3% και επ΄αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

γ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για τα είδη επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
σύμφωνα με  το άρθρο 64 του Ν.4172/2013    

Άρθρο 20: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ΄ 
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του, χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Άρθρο 21: Ματαίωση Διαγωνισμού 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας , ύστερα από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και 
διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών 
ή /και ματαίωσης του διαγωνισμού, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης, για οποιονδήποτε λόγο. 

Άρθρο 22: Εφαρμοστέο  Δίκαιο - Διαιτησία 

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό  και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των 
Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την  εφαρμογή η γενικά τις 
σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια 
δικαστήρια.  
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 
μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
 Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει. 

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

Παραρτήματα Α, Β ,Γ 

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Π  

 

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια Δίκυκλης μηχανής τύπου scooter  με κινητήρα έως 125cc .Τo 

δίκυκλo θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά με κράνος για τον οδηγό. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα 

για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, άδειας κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους κ.λ.π. 

Θα είναι λευκού χρώματος και θα φέρουν λευκό αυτοκόλλητο που θα αναγράφει « Δ.Ο.Π ΡΟΔΟΥ» με 

κίτρινα κεφαλαία γράμματα.  

Το υπό προμήθεια δίκυκλο των έως 125cc τύπου scooter, θα είναι πρόσφατης κατασκευής, 

σύγχρονης τεχνολογίας του τελευταίου τεχνολογικά τύπου με καλή κυκλοφορία και φήμη στην Ελλάδα, 

και αντιπρόσωπο και στην Ρόδο (συντήρηση και ανταλλακτικά) θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

                                                     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κινητήρας  Αερόψυκτος Μονοκύλινδρος 4-χρονος,  

Κυβισμός   Έως 125 cc με απόκλιση 10% 

Τροφοδοσία  Ηλεκτρονικός ψεκασμός  

Σύστημα λίπανσης Με υγρό κάρτερ  

Τύπος συμπλέκτη  Αυτόματος φυγοκεντρικός ξηρός  

Σύστημα ψύξης  Με αέρα  

Σύστημα εκκίνησης  Μίζα ηλεκτρική 
Ιπποδύναμη Έως 13 Hp 

Πλαίσιο  
Μονό συγκολλητό ενισχυμένο πλαίσιο με ατσάλινους σωλήνες 
υψηλής αντοχής 

Ανάρτηση εμπρός  Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι 

Ανάρτηση πίσω   Διπλό Υδραυλικό αμορτισέρ.  

Φρένο εμπρός  
Υδραυλικό δισκόφρενο τουλάχιστον 175 mm με δαγκάνα 
διπλού εμβόλου 

Φρένο πίσω Ταμπούρο πάνω από110mm 

Ελαστικά εμπρός  Χωρίς αεροθάλαμο  
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Ελαστικά πίσω  Χωρίς αεροθάλαμο  

Χωρητικότητα  
Ρεζερβουάρ ,κατανάλωση 

Μεγαλύτερη ή ίση των 3 lt και κατανάλωση  μικρότερη από 
3Λ/100 χλμ. 

Εκπομπές καυσαερίων 
Euro 4 
 

 Λοιπός εξοπλισμός 

Ηλεκτρικό εξοπλισμό  συσσωρευτή σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανονισμούς. Θα φέρει πλήρη εγκατάσταση φωτισμού 
σύμφωνα με τον  Κ.Ο.Κ. (φώτα-προβολέα- αναλάμποντα   
καθρέπτες, ηχητική συσκευή. Πίνακα οργάνων ελέγχου και 
ενδείξεων. Σετ εργαλείων. Αποθηκευτικοί ,βάρος. 

Εγγύηση Απεριόριστα χιλιόμετρα και έως 2 έτη 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Γενικά ( Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

2. Πλαίσιο (Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

3. Κινητήρας (Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

4. Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (Όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

5. Σύστημα πέδησης (Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

6. Σύστημα ανάρτησης(Όπως αναλυτικά 
ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

7. Ελαστικά (Όπως αναλυτικά ορίζονται στην 
σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

8. Ηλεκτρικό σύστημα (Όπως αναλυτικά ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης) 

9. Χρωματισμός (Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

10. Εγγύηση καλής λειτουργίας (Όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

11. Ανταλλακτικά (Όπως αναλυτικά ορίζονται 
στην σχετική μελέτη της διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

12. Διάφορα – Λοιπός εξοπλισμός (Όπως 
αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης) 

ΝΑΙ   

 
 
 
 
 
 
Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται 
βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: 
Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ(%) 

1 Γενικά  100-120 10,00 

2 Πλαίσιο  100-120 10,00 

3 Κινητήρας  100-120 10,00 

4 Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου 100-120 5,00 

5 Σύστημα πέδησης  100-120 10,00 

6 Σύστημα ανάρτησης 100-120 10,00 

7 Ελαστικά  100-120 10,00 

8 Ηλεκτρικό   100-120 5,00 

9 Χρωματισμός  100-120 5,00 

10 Εγγύηση καλής λειτουργίας  100-120 10,00 
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11 Ανταλλακτικά  100-120 10,00 

12 Διάφορα / Λοιπός εξοπλισμός 100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ: 100,00 

 
Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο (άρθρο 86, παρ. 11 του Ν.4412/2016) U ( 
Γενικός βαθμός )=σ1 Χ Κ1+ σ2 X Κ2 όπου Κ1 και Κ2 οι βαθμολογίες των κριτηρίων Κ1 
και Κ2, σ1 και σ2 οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων Κ1 και Κ2 αντίστοιχα. Οι 
προσφορές βαθμολογούνται, ανά κριτήριο, από εκατό (100) όταν πληρούν τα 
ζητούμενα από την Διακήρυξη - Μελέτη, έως εκατόν είκοσι (120) όταν υπερβαίνουν 
τα ζητούμενα. 
Η πλέον συμφέρουσα (από οικονομική άποψη) προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη 
βαθμολογία της. Συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η τιμή που υπολογίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη τη τιμή της προσφοράς (άρθρο 86, παρ. 13 του Ν.4412/2016). 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U 
προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά, από τον τύπο:  

λ = Ο.Π. 

        U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
σύγκρισης λ. 
 
                                    Ρόδος   9/3/2020 
 
 
       Ο Συντάξας                                                           
                                                                                      
 
 
  Αντώνης Ν. Καρπαθάκης                                 
Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της  επιχείρησης ……………………………………………………………………………, Α.Φ.Μ/Δ.Ο.Υ 
……………………………………., έδρα…………………..,οδός………………………………………….αριθμός 
………………, τηλέφωνο……………………., φαξ……………………, email:……………………… 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

 
1 Προμήθεια ενός 

δίκυκλου  εως 125 
cc  

34421000-7 Τεμ. 1,00   

ΣΥΝΟΛΟ :  
Φ.Π.Α 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  
 

 

……………..(Τόπος)    …………………..(Ημερομηνία) 

Ο προσφέρων  

 

Υπογραφή  
(ονοματεπώνυμο ) 

Σφραγίδα εταιρείας  
 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση :  

α) κράτηση 0,07% υπέρ της (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 375 του Ν. Ν.4412/2016 
επ΄αυτού Χαρτόσημο 3% και επ΄αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, 

β) κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 347 
Ν.4412/16) επί της αξίας της Σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 Ν.4412/16), 
επ΄αυτού  Χαρτόσημο 3% και επ΄αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

γ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για τα είδη επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
σύμφωνα με  το άρθρο 64 του Ν.4172/2013    
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δ) Έξοδα δημοσίευσης  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50416_1 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6 ΡΟΔΟΣ 85100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΕΛΕΠΕΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ /ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
- Τηλέφωνο: 22410 44606 / 22410 44625 
- Ηλ. ταχυδρομείο: doparh@otenet.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΙΔΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» CPV: 
344210007  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΔΟΠ  
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
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φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 
φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[.......................] 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

[…................................…] 
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δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 
. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

[....……] 
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ποσοστό) της σύμβασης: 
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

1 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
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(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

1 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

1 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

1 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

1 Πρβλ άρθρο 48. 

1  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

1 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 

1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
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1 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

1 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

1 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

1 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

1 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
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 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
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περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
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xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  


