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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ  

 

 

Γ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η, ηε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ & ειαζηηθώλ ζηα κεηαθνξηθά κέζα & 

κεραλήκαηα ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ Έηνπο 2017» 

 

Πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00 Δπξώ (κε Φ.Π.Α. 24%), 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117  

β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 

γ) ηελ ππ’ αξηζ. 24/2017 απφθαζε ηνπ Γ. . ηνπ πλδέζκνπ κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε 

πίζησζε (απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο), απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ  

δ) ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, 

ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε 
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δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 44/2017 

, 45/2017 , 47/2017 . 

ε) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη, 

 

 

θαιεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ δηελέξγεηαο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, έσο θαη ηελ 31-05-2017 

εκέξα Σεηάξηε θαη έσο ηηο 11:00 π.κ.. 

 

Άξζξν 1: Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο 

Αλαζέηνπζα αξρή: χλδεζκνο Γηαρείξηζεο ηεξψλ Απνβιήησλ Εαθχλζνπ 

Οδφο: θηίξην «ΞΔΝΗΑ», Εάθπλζνο , 2
νο

 φξνθνο , γξαθείν -4- 

Σαρ.Κσδ.: 29100 

Σει.: 26950 48125 

fax: 26950 45179 

E-mail: sydiazak@otenet.gr 

 

  Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ (θηίξην «ΞΔΝΗΑ» 2
νο

 

φξνθνο, γξαθείν 4), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο 31-05-2017 

εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 κ.κ.  . 

     Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα 

ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ  

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) ε κε αξ. 40/2017 πξνθήξπμε ζχκβαζεο, 

β) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

γ) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' 

αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). 

δ) νη 40/2017 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο ππεξεζίαο. 

ε) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

 

2. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη αλαιακβάλνπλ κε δαπάλε θαη 

επηκέιεηά ηνπο ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ 

γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζην γξαθείν ηνπ πλδέζκνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη 
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θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 

κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε 

δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα 

δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 

κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  

 

 

 

Άξζξν 3: Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ 

1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ & ειαζηηθώλ 

ζηα κεηαθνξηθά κέζα & κεραλήκαηα ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ 

Απνβιήησλ 2017», φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 40/2017 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

2. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

3. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο 

πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 4: Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 74.400,00 Δπξψ θαη 

αλαιχεηαη ζε: 

A.Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

ΠΟΟ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΣΟΛΖ (2%) 

1. 
Αληαιιαθηηθψλ Κεηαθνξηθψλ 

Κέζσλ 
34.400,00 € 688,00 € 

2. Διαζηηθψλ  20.000,00 € 400,00 € 

3. 
Αληαιιαθηηθά Ινηπψλ 

Κεραλεκάησλ 
20.000,00 € 400,00 € 

ΤΝΟΛΟ 74.400,00 € 1.488,00 € 

 

Καζαξή αμία: 60.000,00 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 14.400,00 

 

Άξζξν 5: Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο - Πιεξσκή Αλαδόρνπ 

1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πλδέζκνπ θαη 

βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο 20.6671.001, 20.6671.002, 20.6672.002 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ πλδέζκνπ. 
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2. Τπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν 

4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην χλδεζκν.  

4. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πνπ ζα εθδίδνληαη κεηά απφ 

θάζε παξαιαβή ησλ αληαιιαθηηθψλ - εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO. 

 

Άξζξν 6: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα 

άξζξα 86 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 7: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ –Σόπνο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ζ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ζα νξηζζεί απφ ηελ πεξηιεπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ. Μεηά ηε 

ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηνπ 

πλδέζκνπ (θηίξην «ΞΔΝΗΑ» 2
Οο

 φξνθνο, γξαθείν 4). 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα 

εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ. Ζ απφθαζε απηή 

θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, 3 ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε 

φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην 

ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πλδέζκνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηνπ 

Γήκνπ (www.zakynthos.gov.gr).  Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, 

εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

 

Άξζξν 8: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο  

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε 

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 

πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί 

ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν 

κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο 

παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ 

νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί 

εγθαίξσο.  
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2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:  

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά ηνπ …………..
1
  

γηα ηελ πξνκήζεηα: «Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ & ειαζηηθψλ ζηα κεηαθνξηθά κέζα 

& κεραλήκαηα ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 2017» 
κε αλαζέηνπζα αξρή ηνλ «ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ» 

θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.  

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο 

πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. Αλ ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη 

γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν 

νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

9. 

Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 

πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11. 

6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε 

πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

7. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

8. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

 

 

                                                 
1 ηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηδίσο επσλπκία, νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη e-

mail) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ απηήο. 
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Άξζξν 9: Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο 

1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» 

(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

2. Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

πεξηέρεη ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 

παξνχζαο. 

ην ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 

θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο 

 

3. Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ πξνζθνξά ζα 

ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά θαη’ είδνο θαη ηηκή κνλάδαο ηα ππφ πξνκήζεηα 

είδε αλά θαηεγνξία θαη κάξθα θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε κειέηε ηεο 

ππεξεζίαο.  

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα παξάδνζε ησλ πιηθψλ ειεχζεξσλ ζε ρψξν 

πνπ ζα νξίζεη ε επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ πλδέζκνπ.  

4. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Μέζα ζηνλ 

θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε δύν (2) 

αληίγξαθα. ηελ ηηκή ζα  πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε 

 

Άξζξν 10: ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

1. Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ/παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη αλά κνλάδα, 

φπσο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ/παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ 

3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ. 
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Άξζξν 11: Παξαιαβή πξνζθνξώλ – ηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – 

Καηαθύξσζε  

1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 

ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε 

ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο 

ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο 

θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε 

νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 

πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί 

πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν 

φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή 

θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε 

θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη 

παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Ζ απνζθξάγηζε 

δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο,  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

2. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ  

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην 

παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη 

θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί 

ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 

ηνπο.  
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γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο 

ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε 

κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

127 ηνπ Ν.4412/2016. 

ε) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή 

(ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε 

γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

3. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα 

ππνγξαθή ζχκβαζεο 

α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο 

ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. Σα 

δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 

πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη 

ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή 

ή αλαθξηβή, ή 

ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 

13 θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο. 
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Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γ. 

ηνπ πλδέζκνπ γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε 

γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

β) Σν Γ. ηνπ πλδέζκνπ είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε 

ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο 

πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

γ) Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 

παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα ζηνηρεία 

ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ 

εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 12, 13 θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο. 

δ) Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ 

εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

 

 

Άξζξν 12: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

αζθνχλ εκπνξία ή παξνρή ππεξεζίαο ζηα ππφ πξνκήζεηα είδε ή ζηηο δεηνχκελεο 

εξγαζίεο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
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γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε 

λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη 

κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

Άξζξν 13: Λόγνη απνθιεηζκνύ
 
  

Κάζε πξνζθέξσλ  απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 

Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 

ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 

δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, 

ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
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λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 

(Α΄ 215 ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο 

θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Όηαλ ν  πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη  

ε αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ 

έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε.Γελ απνθιείεηαη  ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3. Καη’εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο 

πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη  νη παξάγξαθνη  1 θαη 2. 

Καη’εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή 

φηαλ ν πξνζθέξσλ ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ 

απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ εθαξκφδεηαη  ε 

παξάγξαθνο 2. 

4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο 
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βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε 

κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4. 

5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη 

φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 

κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - 

κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε 

6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 

θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ). 

 

Άξζξν 14: Κξηηήξηα επηινγήο  

Α. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Σε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο. 

 

Β. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

- Σνλ αληαγσληζκφ πνπ ζα αλαπηπρζεί 

- Σελ ρακειφηεξε ηηκή δει ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ 

(%) ζηελ θαηεγνξία ζπκκεηνρήο 

 

Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

1. Έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ πξνζθέξνληνο ή ππνθαηαζθεπαζηνχ Δθφζνλ αξκνδίσο 

θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πξνζθέξνληνο ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ πξντφληνο, ηα έμνδα 

ηεο πξνο ηνχην ζπζηαζεηζνκέλεο ηξηκεινχο επηηξνπήο βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή 

ηνπο πξνζθέξνληεο θαηά αλαινγία. 

Ζ θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ζηξαηησηηθψλ, δηελεξγείηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο εμφδσλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε 

πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ αμηνινγείηαη. 
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2. Dumping – εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο. 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη 

πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο 

(ηηκή Dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο 

επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 

κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

 

 

Άξζξν 15: Σππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) 

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 

δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο,  

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 14 ηεο παξνχζαο. 

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην 

ηππνπνηεκέλν έληππν (ΣΔΤΓ) ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 

Άξζξν 16: Γηθαηνινγεηηθά
2
 (Απνδεηθηηθά κέζα) 

                                                 
2
 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ 

εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ 

ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο 

ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) 

ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη 

απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο 

απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο 

(βι. θαη ζεκείν 6.2.) 

3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λφκνπ 4250/2014. 

4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα 
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1. Γηθαηνινγεηηθά 

α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο 

νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 12 θαη 13 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (α) θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (β) ηεο παξνχζαο.  

β. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο 

ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία 

έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7. 

γ. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ 

πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7. 

δ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά 

απηά 

 

2.   Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 13 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ 

κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13. 

β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ 

(θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 

εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά είλαη: 

(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα, 

(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή 

θαη αθνξά ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Ζ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ 

ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά 

                                                                                                                                            
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 
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πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ. 

γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε 

πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

δ. γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 

εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, 

δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Άξζξν 17: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα 10 κελψλ, απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 18: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  

1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Ν.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 

ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ 

ππεξεζία, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα 

ζηνηρεία. 

2. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 
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γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ 

ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα 

παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 

εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε 

πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 

θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 

απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

4. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 

5. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 19: Δλζηάζεηο  

Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Ζ πξνζεζκία άζθεζήο 

ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Γ. ηνπ πλδέζκνπ, ε νπνία απνθαζίδεη, 

χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 

εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε 

πξάμε ηνπ Γ. ηνπ πλδέζκνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
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Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, 

ρσξεί έλζηαζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κέρξη 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί 

ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ην Γ. ηνπ πλδέζκνπ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 

 

Άξζξν 20: Γιώζζα δηαδηθαζίαο 

1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε 

πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε 

κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη 

λφκηκα επηθπξσκέλα
3
, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε 

απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ.
4
, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε 

απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί 

Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε 

ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο 

θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην 

Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ 

ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ 

επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 

ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

4 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

                                                 
3
 Δίηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ‘’Apostile” 

ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε 

γλεζηφηεηά ηνπο.   
4
 Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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5 Ζ πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη 

ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. 

 

Άξζξν 21: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

- ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 

- ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α') 

- ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 

114/8.6.2006 ηεχρνο Α') 

- ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 

ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 

απηνχ, 

- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην». 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» . 

- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο , θαζψο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα 

θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε 

θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. 

Νφκνη, ΠΓ θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Ν.4412/2016, δελ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

 

Άξζξν 22: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη θέξεη θσδηθφ 

ΑΓΑΜ. 

Πξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ πλδέζκνπ Καζαξηφηεηαο, ζηνλ Γήκν Εαθχλζνπ (θαηά 

πεξίπησζε), αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

πλδέζκνπ Καζαξηφηεηαο κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ 

(www.zakynthos.gov.gr). 
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Άξζξν 23: εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα 

αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά 

φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη  σο θαησηέξσ.  

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε 

3. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 40/2017 

 

Άξζξν 24: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν δχν 2 κέξεο πξηλ ηελ θαηαιπηηθή εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 25: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη 

ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 

θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 26: Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Σα αληαιιαθηηθά ζα παξαδίδνληαη ζηαδηαθά θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

πλδέζκνπ. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ νξίδεηαη ζε πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο παξαγγειίαο. 

 

ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αδπλακίαο παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ 

δίδεηαη πξνζεζκία πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ. 

 

Άξζξν 27 : Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

Ζ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο 

ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 24/2017 Απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ 

πλδέζκνπ. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

Μπισλάο  Παλαγηψηεο 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΡΔΟΔΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ ΕΑΘΛΘΝ 

  
   

ΡΗΡΙΝΠ:  

 
" ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΩΛ & ΔΙΑΠΡΗΘΩΛ  ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ 

ΚΔΠΩΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΡΔΟΔΩΛ 

ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ 2017 " 
  

ΚΔΙΔΡΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΚΔ ΑΟΗΘ.  40/2017 
(ζύκθωλα κε ηνλ Λ. 4412/2016) 

Ξξνϋπνινγηζκόο: 74.400,00 € 
Σξεκαηνδόηεζε:  ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

Θ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002 / 20.6672.002 
  
  
  

  
  
  

  

ΕΑΘΛΘΝΠ 20-03-2017 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ              

ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ  

ΠΡΔΟΔΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ 

 

 

Γ/λζε : Οδφο Αεξνδξνκίνπ 

ΣΘ. 29100, Εάθπλζνο 

Ξιεξνθνξίεο : Θ. Θάξδαξεο 

Ρει. : 2695048125 Fax :2695023004 

e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       

ΑΟ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 40/2017            

 

                                        

 

 

 

 

Δλέξγεηα : Πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ-ειαζηηθψλ ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα & κεραλήκαηα 

ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ 2017  
Πξνυπνινγηζκφο: 74.400,00 € 

Σξεκαηνδόηεζε: Ίδηνη Πφξνη 

Θ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002 

/ 20.6672.002 

 

 

Α. ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ 

 

  Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ 

(κεραληθψλ, ππεξθαηαζθεπψλ θιπ) & ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

έξγνπ ηνπ πλδέζκνπ - πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2017. 

 

  Ο χλδεζκνο καο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 40 ζπλνιηθά νρήκαηα θαη κεραλήκαηα 

ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη απνξξηκκαηνθφξα, θνξηεγά, κεραλήκαηα έξγσλ, 

θιπ (βι. Παξάξηεκα Α΄ Δηδηθήο πγγξαθήο) Ζ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαζψο 

θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ πλδέζκνπ καο. 

 

  Ο χλδεζκνο καο δηαζέηεη δηθφ ηνπ ζπλεξγείν θαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ή 

ππεξθαηαζθεπψλ κεηά ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ πξαγκαηνπνηνχληαη        

ζε απηφ. 

 

  Ζ κεηάβαζε ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ καο, ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία γίλεηαη 

γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

 Δμεηδίθεπζε ζην επηζθεπαζηηθφ αληηθείκελν,  

 έιιεηςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζην ζπλεξγείν ηνπ πλδέζκνπ,  

 ειιείςεηο ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ,  

 αλαγθαηφηεηα άκεζεο θαη γξήγνξεο απνθαηάζηαζεο βιάβεο ιφγσ θφξηνπ 

εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν καο θιπ. 

 

Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη: Ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, ε 

άκεζε θαη γξήγνξε επηζθεπή ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ πνπ εθηεινχλ 

θνηλσθειέο έξγν είλαη απαξαίηεηε. 

 

Όια ηα παξαπάλσ νρήκαηα – κεραλήκαηα είλαη δηαθφξσλ εξγνζηαζίσλ 

θαηαζθεπήο, ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο, ην αληίζηνηρν θαη 

αλάινγν γηα θάζε πεξίπησζε αληαιιαθηηθφ, ην νπνίν ζα ηαηξηάδεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νρήκαηνο – κεραλήκαηνο ή ππεξθαηαζθεπήο. 
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Ιφγσ ηνπ φηη ηα νρήκαηα ηνπ πλδέζκνπ εθηεινχλ θνηλσθειέο έξγν, ζα πξέπεη νη 

ρξφλνη παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ-εξγαζηψλ θαζψο θαη ησλ ειαζηηθψλ λα 

είλαη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξνη. 

 

Σα αληαιιαθηηθά ζα παξαδίδνληαη ζηαδηαθά ζηελ έδξα ηνπ πλδέζκνπ (δξφκνο 

Αεξνδξνκίνπ) ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπ θαη κφλν θαηφπηλ 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγγειίαο πνπ ζα πξνθχπηεη κεηά απφ βιάβε ή πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε ηνπ θάζε νρήκαηνο. 

 

Ο χλδεζκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη φιν ην πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ αλ δελ πξνθχςνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε αληαιιαθηηθά ή 

εξγαζίεο.  

Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πλδέζκνπ επί ηε 

βάζεη ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ηπρφλ 

εηδηθψλ πξνβιέςεσλ. 

 

Οη πηζηψζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο κε ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο γηα ηελ πξνκήζεηα 

ησλ αληαιιαθηηθψλ & ησλ ειαζηηθψλ είλαη: 

 

 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΚΖΣΑΛΗΘΝ ΘΑΗ ΙΝΗΞΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΘΑ: 20.6671.001 ΑΛΣΑΙΙΑΘΣΗΘΑ ΚΔΣΑΦΟΡΗΘΩΛ ΚΔΩΛ 

ΘΑ: 20.6672.002 ΑΛΣΑΙΙΑΘΣΗΘΑ  ΙΟΗΠΩΛ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΩΛ 

ΘΑ: 20.6671.002 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΔΙΑΣΗΘΩΛ 

 

  Ζ ζπλνιηθή ελδεηθηηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ 

& ειαζηηθψλ  αλέξρεηαη ζε Δμήληα ρηιηάδεο επξώ ρωξίο Φ.Ξ.Α ήηνη: 

74.400,00 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α θαη βαξχλεη ηηο παξαπάλσ 

πηζηψζεηο. 

 

Ο δηαγσληζκφο επεηδή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117  

β) ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.3463/2006 

 

Β. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

1. Αληαιιαθηηθά 

  Σα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη ηα γλήζηα 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ θάζε νρήκαηνο-κερ/ηνο-ππεξθαηαζθεπήο κπνξεί 

φκσο, φηαλ παξαζηεί αλάγθε λα γίλνληαη δεθηά απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη 

απηά ηεο εθάκηιιεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ.1400/2002 

(ή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ 461/2010), άξηζηεο πνηφηεηαο (φρη δηαινγήο): 

  Οξηζκφο γλήζηνπ αληαιιαθηηθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 

1400/2002 ζει.13 παξάγξαθνο θ.: «γλήζηα αληαιιαθηηθά»: αληαιιαθηηθά ηεο 

ίδηαο πνηφηεηαο κε ηα ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ 

απηνθηλήηνπ νρήκαηνο θαη ηα νπνία παξάγνληαη κε ηηο ηππνπνηεκέλεο 

πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ 

νρήκαηνο γηα ηελ παξαγσγή ζπζηαηηθψλ κεξψλ ή αληαιιαθηηθψλ γηα ην νηθείν 

απηνθίλεην. Πεξηιακβάλνπλ ηα αληαιιαθηηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ ίδηα 

γξακκή παξαγσγήο κε ηα ελ ιφγσ ζπζηαηηθά. Δθφζνλ δελ απνδεηθλχεηαη ην 

αληίζεην, ηεθκαίξεηαη φηη πξφθεηηαη γηα γλήζηα αληαιιαθηηθά εάλ ν θαηαζθεπαζηήο 

ησλ αληαιιαθηηθψλ πηζηνπνηεί φηη φια απηά ηα κέξε είλαη εθάκηιιεο πνηφηεηαο κε 

ηα ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ νηθείνπ 

απηνθηλήηνπ νρήκαηνο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

πξφηππα παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ απηνθηλήηνπ νρήκαηνο. 
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Οξηζκφο αληαιιαθηηθνχ εθάκηιιεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 

αξηζ. 1400/2002 ζει.13 παξάγξαθνο θα.: «αληαιιαθηηθά εθάκηιιεο πνηφηεηαο»: 

κφλνλ ηα αληαιιαθηηθά πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ε νπνία 

κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα πηζηνπνηήζεη φηη ηα αληαιιαθηηθά απηά έρνπλ ηελ ίδηα 

πνηφηεηα κε ηα ζπζηαηηθά κέξε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ 

ζρεηηθψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα αληαιιαθηηθά, ειαζηηθά θαη αλαιψζηκα, απηά ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ (ζήκαλζε) CE, εθηφο αλ θάπνηα εμ απηψλ 

εμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο. 

 

Σα πηζηνπνηεηηθά CE είλαη δηάξθεηαο ηζρχνο ηεζζάξσλ έσο πέληε εηψλ θαη 

εθδίδνληαη αλάινγα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο αληίζηνηρεο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Ο κεηνδφηεο ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα απνδέρεηαη κε δήισζε ηνπ ε 

νπνία ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα ζα θέξνπλ ηελ πξναλαθεξφκελε ζήκαλζε CE. 

 

Ζ κε απφδεημε χπαξμεο ηεο ζήκαλζεο CE γηα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα 

απνηειεί αηηία δσξεάλ αληηθαηάζηαζεο ηνπο άκεζα απφ ηνλ κεηνδφηε. 

 

Σν πηζηνπνηεηηθφ CE εθδίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ε ζεηξά πξντφλησλ πνπ 

ξεηά πξέπεη λα αλαθέξνληαη ή λα αλαγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά CE. 

ην πηζηνπνηεηηθφ CE είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη ην κνληέιν θαη ν ηχπνο ηνπ 

πξντφληνο γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί. 

 

 

2. ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΞΙΑΗΠΗΩΛ 

Σα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά γηα ηα νρήκαηα-κερ/καηα ηνπ πλδέζκνπ ζα 

πξέπεη λα θαιχπηνπλ φια ηα επηκέξνπο κεραληθά ππνζπζηήκαηα ηνπο φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 

 

3. Σα θπξηφηεξα κεραληθά ππνζπζηήκαηα θαη ζρεηηθά αληαιιαθηηθά, ενδεικτικά 

είλαη: 

 

1. Θηλεηήξαο 

Θαπάθη 

Γαθηπιίδηα 

κπηέιεο 

πείξνη 

Υηηψληα 

Θνπδηλέηα εθθεληξνθφξνπ 

Οδεγνί βαιβίδσλ 

Έδξεο βαιβίδσλ 

Φιάληδεο, ηζηκνχρεο 

Διαηήξηα 

Αληιία πεηξειαίνπ / βελδίλεο 

Αληιία λεξνχ 

Αθξνθχζηα ςεθαζκνχ 

Τπεξζπκπηεζηή 

Φίιηξα ιαδηνχ 

Φίιηξα αέξα 

Φίιηξα θαπζίκνπ 
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2. Κεραληθό θηβώηην ηαρπηήηωλ /Απηόκαην θηβώηην ηαρπηήηωλ 

Φνπξθέηεο 

πγρξνληδέ 

Ρνπιεκάλ 

Γξαλάδηα 

Φιάληδεο 

Σζηκνχρεο 

Πξσηεχσλ άμνλαο θνκπιέ 

Γεπηεξεχσλ άμνλαο θνκπιέ 

ηαπξνί ηαρπηήησλ 

ηαζεξά ηαρπηήησλ θιπ 

 

3. Ππκπιέθηεο 

Άλσ ηξφκπα ζπκπιέθηε 

Θάησ ηξφκπα ζπκπιέθηε 

εη δίζθνπ πιαηψ-ξνπιεκάλ 

Εεχγε θεξκνπίη 

Γίζθνο 

Πιαηψ 

Φπζνχλα 

 

4. Πύζηεκα αλαξηήζεωλ (ζνύζηεο, απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ) 

ακνξηηζέξ 

ζνχζηεο 

κπξαθέηα 

ζηλεκπιφθ 

θφληξεο θιπ. 

 

5. Πύζηεκα πέδεζεο 

Τιηθά δηθηχνπ αέξνο 

Θεληξηθή βαιβίδα 

Φπζνχλεο ηξνρψλ 

Ρεγνπιαηφξνη θξέλσλ 

Σακπνχξα 

ηαγψλεο θεξκνπίη 

ξνπιεκάλ ηξνρψλ - κνπαγηέ 

ηζηκνχρεο – δαρηπιίδηα. 

 

6. Δκπξόζζην ζύζηεκα 

αθξαμψλην 

πείξνο αθξαμσλίνπ 

ξνπιεκάλ πείξσλ αθξαμσλίσλ 

ξνπιεκάλ κνπαγηέ 

ηζηκνχρεο κνπαγηέ 

ξνδέιεο ζπλζεηηθέο 

ξνδέιεο κεηαιιηθέο 

γιχζηξεο - θνπδηλέηα 

ηάπεο πεηξφδαθηπιίσλ 

γξαζζαδνξάθηα 

Αθξφκπαξα κηθξήο - κεγάιεο κπάξαο 

Κεραληζκφο δηεχζπλζεο 

Τδξαπιηθή αληιία ηηκνληνχ 

Καξθνχηζη πηέζεσο 
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7. Αεξνζπκπηεζηήο 

ζηξφθαινο 

ξνπιεκάλ 

ειαηήξηα θνθιέξ, ζεη 

δαθηπιίδηα 

κπηέιεο 

ζεη ειαηήξηα 

ζεη θιάληδεο 

ζθάζηξα θνθιέξ 

ζεη θιάληδεο θνθιέξ 

ζεη ειαηήξηα θνθιέξ 

βαιβίδα θνθιέξ 

ρηηψλην θνθιέξ 

θίιηξα 

8. Γηαθνξηθό 

Πελίν θνξψλα ξνπιεκάλ 

Κεησηήξεο - εκηαμνλίσλ 

Φιάληδεο, ηζηκνχρεο θιπ 

 

9. Κίδα 

Κίδα θνκπιέ 

Γαθηπιίδηα κίδαο 

"Θαξβνπλάθηα" κίδαο 

Απηφκαηνο κίδαο 

Κπνπηφλ κίδαο 

 

10. Γπλακό 

Γπλακφ θνκπιέ 

Γαθηπιίδηα δπλακφ 

Απηφκαηνο δπλακφ 

Ρνπιεκάλ δπλακφ 

Πελείν δπλακφ 

 

11. Κπαηαξία 

Κπαηαξία 12 ή 24V 

Πφινο κπαηαξίαο 

 

12. Θακπίλα 

 

Ακνξηηζέξ θνπβνπθιίνπ 

Κπνπθάια αλχςσζεο 

Αληιία αλχςσζεο 

Σαπεηζαξία (νξνθήο, ζπξψλ -πίζσ κέξνπο θακπίλαο) 

Πάησκα θακπίλαο 

χζηεκα άξζξσζεο θακπίλαο ζην ζαζί 

Θαζίζκαηα αέξνο 

Αθξνιέμ, ηειάξα, ειαηήξηα θαη ηαπεηζαξία 

Κεραληζκνί βάζεο θαζίζκαηνο 

Δκπξφζζηνη παινπίλαθεο 

Ταινπίλαθεο παξαζχξσλ 

Αξζξψζεηο ζπξψλ. 

Κεραληζκνί αλχςσζεο παξαζχξσλ 
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Κεραληζκνί αζθάιηζεο ζπξψλ 

Θαζξέπηεο 

Βάζε θαζξέπηε 

Κάθηξα παινθαζαξηζηήξσλ 

Σζηκνχρεο γηα ζηεγαλνπνίεζε θιπ. 

Γηαθφπηεο ηηκνληνχ 

Ιάκπεο ησδίνπ 24V/H3 

Θφξλα 

Θάιπκα θαλνχ πιαζηηθφ εκπξφζζην 

Θάιπκα θαλνχ πιαζηηθφ νπίζζην 

Φαλφο θνκπιέ εκπξφζζηνο 

Φαλφο θνκπιέ νπίζζηνο 

Γηαθφπηεο αιάξκ 

 

ΞΔΟΘΑΡΑΠΘΔΔΠ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη κεηά απφ απηνςία λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πνηθηιία 

ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ηνπ πλδέζκνπ. Οη ηχπνη ησλ ππεξθαηαζθεπψλ αλαθέξνληαη 

ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο εηδηθήο ζπγγξαθήο. 

Σα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ φια ηα επηκέξνπο 

κεραληθά ππνζπζηήκαηα φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Δλδεηθηηθά αληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο θαίλνληαη ζηνπο ελδεηθηηθνχο πίλαθεο 

επηκέηξεζεο ηνπ παξαξηήκαηνο Α’ 

 

3.4 Ξξνκήζεηα ειαζηηθώλ 

 

Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ φια ηα πηζηνπνηεηηθά (CE θιπ) πνπ 

πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο, φπσο απηά ησλ αληαιιαθηηθψλ.  

Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη παξαγσγήο ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο 

απφ απηφ ηνπ δηαγσληζκνχ (2016) θαη φρη παιαηφηεξα θαη ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο επί ηνπ 

ειαζηηθνχ (γηα φζεο πξνβιέπνληαη) κε ηελ εκεξνκελία εκπεξηερφκελε. 

 

Αθνινπζεί ελδεηθηηθφο πίλαθαο κε ηνπο ηχπνπο ειαζηηθψλ πξνο αληηθαηάζηαζε: 

 

Ρύπνη 

Διαζηηθώλ 

/ όρεκα 

11/22,5 
1200 
R20,13/
22/5 

13/22/5   
315/80/
22,5  

136/45 & 
600-9 

13R22,5 
18/4/2026 

12,5/80/18 
195/75/ 

16 
20,5/25 205/16 

205/70/-R15 
205/75/ 

16 
215/70/

15 
22,5/75

/16 
22,5/75/ 

17,5 
245/70/1

9,5 
285/70/19,

5 
315/65/2

2 
315/70/2

2,5 
315/80/2

2,5 

 

Ζ  αθξηβείο πνζφηεηεο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηνχλ δηφηη ν βαζηθφο ιφγνο γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο δελ είλαη κφλν ε θπζηθή θζνξά, αιιά θαη έθηαθηα 

ζπκβάληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπρλή ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ & ησλ 

νρεκάησλ ζε δχζβαηνπο δξφκνπο.     

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ ΔΗΓΗΘΖΠ ΠΓΓΟΑΦΖΠ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΩΛ ΚΔΠΩΛ – ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΩΛ 

 

Α/

Α 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΘΙΝΦΝ

ΟΗΑΠ 

ΔΟΓΝΠΡΑΠ

ΗΝ 

ΘΑΡΑΠΘΔ

ΖΠ 

Α' 

ΑΓΔΗ

Α 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΞΙΑΗΠΗΝ 

ΡΞΝΠ ή 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΗΛΖΡΖΟΑ 

ΘΑΠΗ

ΚΝ 
ΔΗΓΝΠ 

1  ΘΖΗ 5187 FIAT-IVECO 2003 

ZCFA1LJ01023

87560 F4AE0681B 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΦΟΡΣΖΓΟ 

ΑΛΑΣΡΔΠΟΚΔ

ΛΟ ΑΛΟΗΘΣΟ 

2 KHH 4388 IVECO 2009 

2CFA1LGO3035

50451 F4AE3681B 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 
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3 KHI 3811 MERCEDES 2011 

WDB67503315

963986 

36693810273

907 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΦΟΡΣΖΓΟ-

ΠΙΤΛΣΖΡΗΟ-

ΙΤΚΚΑΣΟΦΟ

ΡΟ 

4 KHI 5181 DAF 2003 

  

XLRAE55CF0L2

39391 

CE184C2152

0397 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

5 KHI 5182 DAF 2008 

  

XLRAE55CF0L2

43184 

CE184C2153

7746 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

6 KHI 5188 

NISSAN 

VEHICUL 2003 

VWASBFTL012

148060 

BD30 

031919Y 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

7 KHI 9059  

IVECO-

MAGIRUS 2007 

WJME3TRS20C

171834 

F3BE0681G*

B 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΦΟΡΣΖΓΟ 

ΑΛΑΣΡΔΠΟΚΔ

ΛΟ ΑΛΟΗΘΣΟ 

8 KHI 9066 IVECO 2008 

  

ZCFA1EG13025

11400 F4AE3681B 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

9 KHI 9068 MITSUBISI 2008 

TYBFE74BB4DU

05658 4M42-3AT2 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

10 KHI 9083 MERCEDES 2013 

WDB9301131L

741126 OM501LA.V 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

11 KHI 9084 MERCEDES 2013 

WDB9301131L

Z41127 OM501LA.V 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

12 KHI 9085 MERCEDES 2013 

WDB9301131L

741476 OM501LA.V 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

13 KHI 9086 MERCEDES 2013 

WDB9301131L

743038 OM501LA.V 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

14 KHI 9087 MERCEDES 2013 

WDB9525031L

682688 OM906LA 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

15 KHI 9886 IVECO 2008 

ZCFA1LG03025

26826 F4AE3681B 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ ΓΔΡΑΛΟ 

16 KHO 3871  STAGER 1988 

WDH61500140

1 

WDH61500-

1069/36 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

17 KHY 3802 MERCEDES 1993 

WDB65610715

733410 

44190510637

521 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

18 KHY 3806 MERCEDES 1993 

WDB65610715

750934 

44190510653

423 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

19 KHY 3807 MERCEDES   

WDB63610715

593424 

44190510611

273 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

20 KHY 3816 MITSUBISI 1995 

JMBCNK320RP

000107 4G63QR2183 

ΒΔΛΕΗΛ

Ζ ΦΟΡΣΖΓΟ 

21 KHY 3817 MERCEDES 1995 

WDB6561091K

040662 

40197510755

134 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

22 KHY 3827 MERCEDES 1997 

WDB6561091K

235438 

44592410908

975 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

23 ME 41074 IVECO 2003 

ZCFAID000235

8612 

FIAT 

806045/B 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΘΑΓΟΠΙΤΛΣ

ΖΡΗΟ 

24 ME 41100 MERCEDES 2013 

WDB9702731L

741112 DAIMLERAG 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΠΙΤΛΣΖΡΗΟ 

ΘΑΓΩΛ 

25 ME 5942 HYUNDAI 2007 LD0110899 46608926 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΔΘΘΑΦΔΑ - 

ΦΟΡΣΩΣΖ 

26 ME 72200 

DAIMLER-

CHRYSLER 2003 

WDB9720721K

593766 

OM 904 LA 

III/5 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ ΑΡΩΘΡΟ 

27 ZAE 2564  IVECO-MAGIRUS 2000 

WJMB1VMT00C06271

2 

846041C30305395

0 ΠΔΣΡΔΙΑΗΟ 

ΦΟΡΣΖΓΟ 

ΑΛΑΣΡΔΠΟΚΔΛΟ 

ΑΛΟΗΘΣΟ 
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28 ΘΖΗ 9065 IVECO 2008 

  

ZCFA1VM0302

501563 F4AE3681E 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

29 ΘΖΗ 9067 IVECO 2008 

  

ZCFA1LJ03025

04628 F4AE3681D 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

30 ΘΖΗ 9069  IVECO 2008 

  

ZCFC65D00056

94855 F1CE0481H 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

31 ΘΖΗ 9074 FORD 2010 

WEOLMBE108

W760478 WL 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΦΟΡΣΖΓΟ ΚΖ 

ΑΛΑΣΡ/ΛΟ 

ΑΛΟΗΥΣΟ 

32 ΘΖΗ 9077 MERCEDES 2010 

WDB9525031L

387831 OM 906 LA 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

33 ΘΖΟ 4282 MERCEDES 1995 

WDB65109KO3

3036 

40197510748

091 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣ

ΟΦΟΡΟ 

34 ΘΖΤ 3842 MITSUBISI   

MMBCNK7401D

003464 4D56 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ ΚΗΘΡΟ 4Υ4 

35 ΘΤ 5940 COMATSU 2001 93F23106 10775 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΔΘΘΑΦΔΑ-

ΦΟΡΣΩΣΖ 

36 ΚΔ 5943 

NEW 

HOLLAND 2008 3165631 481548 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΔΘΘΑΦΔΑ - 

ΦΟΡΣΩΣΖ 

37 ΚΔ 60963 

VEGA / 

MERCEDES 2000 

WDB9720721K

521215 

OM904LAI/4-

00 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ ΑΡΩΘΡΟ 

38   NISSAN    24300 EH02M20 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΠΔΡΟΛΟΦΟΡ

Ο 

39   

CATERPILL

AR    77ΤΟ12355 

2304-

45V42971KW

1356 

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΟΓΟΠΟΗΖΣ. 

ΚΖΥΑΛΖΚΑ 

ΔΡΠ. 

40   

DOPPSTAD

T DW 3060 2013     

ΠΔΣΡΔΙ

ΑΗΟ 

ΡΤΚΟΤΙΘ. 

ΣΔΚΑΥΗΣΖ 

 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ ην ακαμνζηάζην ηνπ 

πλδέζκνπ (δηεχζπλζε Οδφο Αεξνδξνκίνπ / ηει. 2695048125) θαη ζε ζπλελλφεζε 

κε ηελ ππεξεζία λα εμεηάζνπλ ηα νρήκαηα - κεραλήκαηα θαη ηηο ππεξθαηαζθεπέο 

θαη λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα απηά θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ ζα 

θαζνξίζεη κε απφθαζή ηεο ην Γ. ηνπ πλδέζκνπ. 

 

 

 
ΕΑΘΛΘΝΠ 20-03-2017 

 

ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ & ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

Ν Ξξνϊζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο 

Ρερληθώλ Έξγωλ 

 

 

 

Θεόδωξνο Θάξδαξεο 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ 

 

 

 

 

Κπιωλάο Ξαλαγηώηεο 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ              

ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ  

ΠΡΔΟΔΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ 

 

 

Γ/λζε : Οδφο Αεξνδξνκίνπ 

ΣΘ. 29100, Εάθπλζνο 

Ξιεξνθνξίεο : Θ Θάξδαξεο 

Ρει. : 2695048125 Fax :2695023004 

e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       

ΑΟ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 40/2017            

 

                                        

 

 

Δλέξγεηα : Πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ - ειαζηηθψλ ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα & κεραλήκαηα 

ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ 2017 
Πξνυπνινγηζκφο: 74.400,00 € 

Σξεκαηνδόηεζε: Ίδηνη Πφξνη 

Θ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002 

/ 20.6672.002 

 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖΠ 

 

Δπεηδή ν δηαγσληζκφο αθνξά ζηηο πξνκήζεηεο αληαιιαθηηθψλ θαη ειαζηηθψλ γηα 

βιάβεο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ γηα ην έηνο 2017, θαζίζηαηαη δχζθνινο ν 

ελδεηθηηθφο πξνζδηνξηζκφο πνζνηήησλ ζε αληαιιαθηηθά & ειαζηηθά δηφηη: Σν θάζε 

φρεκα, κεράλεκα ή ππεξθαηαζθεπή απνηειεί έλα ζχλνιν απφ πιεηάδα 

αληαιιαθηηθψλ θαη κηθξνεμαξηεκάησλ πνπ είλαη δχζθνιν εθ ηνλ πξνηέξσλ λα 

εθηηκεζεί ηη απ’ φια απηά ζα ρξεηαζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ν χλδεζκνο. 

Δπνκέλσο ηπρφλ πξνβιέςεηο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηελ Τπεξεζία, θαζφηη ζα 

ήηαλ αβάζηκεο. 

 

ΕΑΘΛΘΝΠ 20-03-2017 

 

ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ & ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

Ν Ξξνϊζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο 

Ρερληθώλ Έξγωλ 

 

 

 

Θεόδωξνο Θάξδαξεο 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ 

 

 

 

 

Κπιωλάο Ξαλαγηώηεο 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ              

ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ  

ΠΡΔΟΔΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ 

 

 

Γ/λζε : Οδφο Αεξνδξνκίνπ 

ΣΘ. 29100, Εάθπλζνο 

Ξιεξνθνξίεο : Θ Θάξδαξεο 

Ρει. : 2695048125 Fax :2695023004 

e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       

ΑΟ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 40/2017            

 

                                        

 

 

 

 

Δλέξγεηα : Πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ-ειαζηηθψλ ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα & κεραλήκαηα 

ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ 2017 
Πξνυπνινγηζκφο: 74.400,00 € 

Σξεκαηνδόηεζε: Ίδηνη Πφξνη 

Θ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002 

/ 20.6672.002 

 

 
 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ & ειαζηηθψλ ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα – ινηπά κεραλήκαηα ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ Εαθχλζνπ, έρεη σο εμήο :  

 

Ζ ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε πξνκήζεηαο ηωλ νρεκάηωλ & 

κεραλεκάηωλ κε αληαιιαθηηθά (54.400,00 επξώ) θαη ειαζηηθά 

(20.000,00) αλέξρεηαη ζηα: 74.400,00 επξώ κε ην Φ.Ξ.Α  

 

 

 

 

 

ΕΑΘΛΘΝΠ 20-03-2017 

 

ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ & ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

Ν Ξξνϊζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο 

Ρερληθώλ Έξγωλ 

 

 

 

Θεόδωξνο Θάξδαξεο 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ 

 

 

 

 

Κπιωλάο Ξαλαγηώηεο 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ              

ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ  

ΠΡΔΟΔΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ 

 

 

Γ/λζε : Οδφο Αεξνδξνκίνπ 

ΣΘ. 29100, Εάθπλζνο 

Ξιεξνθνξίεο : Θ Θάξδαξεο 

Ρει. : 2695048125 Fax :2695023004 

e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       

ΑΟ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 40/2017            

 

                                        

 

 

 

 

Δλέξγεηα : Πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ - ειαζηηθψλ ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα & κεραλήκαηα 

ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ 2017 
Πξνυπνινγηζκφο: 74.400,00 € 

Σξεκαηνδόηεζε: Ίδηνη Πφξνη 

Θ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002 

/ 20.6672.002 

 
ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ. 

(θαηά ην ζχζηεκα ειεχζεξεο ζπκπιήξσζεο εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο             

επί ηηκνθαηαιφγνπ αληαιιαθηηθψλ) 

 

Σεο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο, επηρεηξήζεσλ 

……………………………………………………………………………………..……………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………….……… 

κε έδξα ………………………………..………………, νδφο…………………………..………………… αξηζκ. 

……..….., Ρ.Θ.:…………………, Ρει.:………………………… Fax: ……………………… 

 

Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη ηελ απνδέρνκαη πιήξσο θαη 

ρσξίο επηθχιαμε. 

 

Αλαιακβάλσ λα πξνκεζεχσ ζην χλδεζκν ζαο, αληαιιαθηηθά έσο ηνπ πνζνχ 

ησλ…………………………………………. επξψ, πξνζθέξνληαο γηα:  

 

Α) Όιε ηελ θαηεγνξία εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%). 

 

ΟΙΟΓΡΑΦΩ:………………………………………….…….…………………………………. % 

ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΩ : ……………… % 

   ή 

Β) Γηα ηελ επί κέξνπο θαηεγνξία ησλ ……………………………………………………………… 

εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ( %). 

 

ΟΙΟΓΡΑΦΩ:………………………………………….…….…………………………………. % 

ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΩ : ……………… % 

 

 

(Σφπνο θαη εκεξνκελία) 

…………………, ……… / ……… / 20… 

Ο Πξνζθέξσλ 

(Τπνγξαθή – ζθξαγίδα 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ              

ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ  

ΠΡΔΟΔΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ 

 

 

Γ/λζε : Οδφο Αεξνδξνκίνπ 

ΣΘ. 29100, Εάθπλζνο 

Ξιεξνθνξίεο : Θ Θάξδαξεο 

Ρει. : 2695048125 Fax :2695023004 

e-mail: sydiazak@otenet.gr                                       

ΑΟ.ΚΔΙΔΡΖΠ : 40/2017            

 

                                  

 

 

 

 

Δλέξγεηα : Πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ - ειαζηηθψλ ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα & κεραλήκαηα 

ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ 2017  
Πξνυπνινγηζκφο: 74.400,00 € 

Σξεκαηνδόηεζε: Ίδηνη Πφξνη 

Θ.Α. 20.6671.001 / 20.6671.002 

/ 20.6672.002 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ γηα πξνκήζεηα ειαζηηθώλ. 

(θαηά ην ζχζηεκα ειεχζεξεο ζπκπιήξσζεο εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο             

επί ηηκνθαηαιφγνπ ειαζηηθψλ) 

 

Σεο επηρείξεζεο ή θνηλνπξαμίαο, επηρεηξήζεσλ ……………………………………………… 

……………………………………..……………….……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

κε έδξα ………………………..………………, νδφο…………………………..…………………, αξηζκ. 

……..….., Σ.Θ.: ……………………………… Σει.: ………………………, Fax: ……………………………. 

 

Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη ηελ απνδέρνκαη πιήξσο θαη 

ρσξίο επηθχιαμε. 

 

Αλαιακβάλσ λα πξνκεζεχσ ζην χλδεζκν ζαο κε ειαζηηθά έσο ηνπ πνζνχ 

ησλ……………… επξψ, πξνζθέξνληαο γηα φιε ηελ θαηεγνξία εληαίν πνζνζηφ 

έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%). 

 

 

ΟΙΟΓΡΑΦΩ:………………………………………….…….…………………………………. % 

ΑΡΗΘΚΖΣΗΘΩ: ………… % 

 

 

(Σφπνο θαη εκεξνκελία) 

…………………, ……… / ……… / 20… 

Ο Πξνζθέξσλ 

(Τπνγξαθή – ζθξαγίδα) 
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή 

ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [51029] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΚΣΗΡΗΟ ΞΔΝΗΑ, ΕΑΚΤΝΘΟ,29100 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΚΑΡΓΑΡΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 

- Σειέθσλν: 2695048125 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: sydiazak@otenet.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν : http://www.zakynthos.gov.gr/ 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [34913000-3 , 34350000-5] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……]  

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα: [Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ & ειαζηηθψλ ζηα 

κεηαθνξηθά κέζα & κεραλήκαηα ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ 

Έηνπο 2017 ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [OXI] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

[10] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
iv

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
v
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
vi

· 

2. δσξνδνθία
vii,viii

· 

3. απάηε
ix

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
x
· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xi

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xii

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xiii

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xiv

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xv

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xvii

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xviii

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xix

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xx

 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxi

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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 Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο
xxiii

; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε Θ – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xxiv

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxv

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζην Σύλδεζκν 

Καζαξηόηεηαο Ννκνύ Ζαθύλζνπ [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Θ, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη 

ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ζύλαςεο ζύκβαζεο γηα 

ηελ Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ & ειαζηηθψλ ζηα κεηαθνξηθά κέζα & κεραλήκαηα 

ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 2017 κε ΑΓΑΜ……… 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, 

των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

vi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

vii Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

viii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςη και εφαρμογή τησ Σφμβαςησ ποινικοφ δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόςθετου ς΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςθήκη καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται η κείμενη νομοθεςία). 

ix Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςη τησ Σφµβαςησ ςχετικά µε την προςταςία των οικονοµικών 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των ςυναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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x Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xii Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiii Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xviii Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί 

(μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν 

επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xix Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 

τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xx Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
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μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxiii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Παράρτθμα αυτό. 

xxiv Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxv Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τη δυνατότητα ςτην αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω 

πρόςβαςη.  
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