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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Θεσσαλονίκη:   17/9/2020  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                        Αρ. Πρωτ.: 3454 

 ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΠΚΜ(ΝΠΔΔ) 
 ΑΦΜ997288259, Ε΄ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη                                 ΑΔΑΜ:  20REQ007327280 
                                                                                                                                  
Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών  
                       Δοξάνη Φωτεινή (εσωτ.130) 
 Τηλ: 2313022631-632-634 &2313054854 
  Fax: 2313000703 
Email: promitheies.kkpkm@n3.Syzefxis.gov.gr                          Προς :      Κάθε ενδιαφερόμενο              
Website : www.kkp-km.gr 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  29η /2020 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

 
                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία:   29 - 09 -2020 
ημέρα ΤΡΙΤΗ 
Ώρα: 10:00μμ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, 
Παπαρρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκη 546 30 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μαρούλη  Δημητρίου 43 – Σέρρες, 2321066181 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

57.997,62€ +ΦΠΑ  

CPV 45261000-4 

KAE 9749.01 
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
Καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
1.2 Του Ν.4605/19 αρ.43 παρ. 19 γ . 
 
2. Τις αποφάσεις:  

2.1 Το υπ’ αρ. πρωτ. 3085/26-08-2020 έγγραφο των τεχνικών προδιαγραφών του προϊστάμενου 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Κέντρου. 

2.2 Την υπ΄αριθμ. 28η/27.08.2020 θέμα (ΑΔΑ:660ΥΟΞΧΣ-81Ω) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16. 

2.3 Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ  του πρωτογενούς αιτήματος στοιχείων που αφορούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές (20REQ007327280).                             
2.4 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (50)  για τον ΚΑΕ 9749.01.  

  
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την εκτέλεση  εργασιών 
ανακαίνισης των λουτρών του οικοτροφείου Σερρών του ΚΚΠΠΚΜ  με προϋπολογισμό 57.997,62€ 
+ ΦΠΑ – ΚΑΕ α/α 50-9749 (ΑΔΑ:6Ι8ΔΟΞΧΣ-ΜΑ8). 

  
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών Κέντρου 
   28-09 -2020 
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ 

                 29-09- 2020 
           Ημέρα : ΤΡΙΤΗ 

 
 
 

Παπαρρηγοπούλου 7 
Θεσσαλονίκη 546 30 

Ώρα: 15:00 
                                                   

Ώρα: 10:00πμ 

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 

του Κέντρου  όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Τμήμα Προμηθειών. Οι 

προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα  υποβολής των 

προσφορών , είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές τεχνικές/ εμπορικές εταιρίες ή ατομικές τεχνικές/ εμπορικές 
επιχειρήσεις ,ΕΔΕ δημοσίων έργων, εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές 
του είδους του διαγωνισμού της διακήρυξης. 
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «Προσφορά». 
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β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

γ. Ο τίτλος της διακήρυξης. 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email) 

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία» και θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:  

 
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος περιέχει:   
         1.  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4     
               Ν. 4412/2016 (Α 147).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

2.  Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποδέχεται ρητά 
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης 
(29η/2020 ) και ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών 
μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986  ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας έλαβε γνώση 

των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης.   

4. Φορολογική ενημερότητα. 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα.  

6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής τραπεζικού ιδρύματος ίση με το 2% του  

προϋπολογισμού χωρίς  τον   ΦΠΑ (ποσού 1.160,00€ σύμφωνα με αρ.72  Ν.4412/16) 

ισχύος τριάντα μέρες(30) μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς 

 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά από το 1-6 είναι απαιτητά και η μη προσκόμισή τους στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής /τεχνική προσφορά είναι επί ποινής 
αποκλεισμού.  

 
Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. και μόνο για το σύνολο της προμήθειας.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.  

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της τιμής δηλαδή η χαμηλότερη τιμή προσφοράς  μέσα στα όρια του προϋπολογισμού, κάθε 
άλλη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπληρώσει, θα σφραγίσει και θα υπογράψει την οικονομική 
προσφορά ,το ποσό σε ΕΥΡΩ  χωρίς  το ΦΠΑ :  
                              ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

α/
α 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ& ΥΛΙΚΑ  ΤΙΜΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 

 

1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 
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ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η επιτροπή του διαγωνισμού έχοντας υπόψη το αρ. 117 του Ν.4412/16 και την παρ. 4 μπορεί να  
κάνει σε μία  δημόσια συνεδρίασή της το άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής και την 
οικονομική αξιολόγηση των προσφορών, κατά την κρίση της . 

   ΑΡΘΡΟ 2ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση 

τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και 

προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει 

της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός δέκα (10) ,αρ. 43 παρ. 12 του Ν.4605/19 από την 

ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, δηλαδή: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο 

από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι 

δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

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

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της υποβολής τους , είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, δηλ. την καταλληλότητα για 

την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εφόσον έχουν εκδοθεί έως και 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.  

     Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο 

οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου.  Στη 

συνέχεια, θα αποσταλεί στον  προσφέροντα η σχετική σύμβαση. 

4.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να 

προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  

μέχρι αυτή να  επιστραφεί , από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης. 
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5. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που    
του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ  3ο:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΥΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Η εκτέλεση των εργασιών  στo  Παράρτημα   θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την  Δνση  του  
Παραρτήματος και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  
Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το αρ.216 παρ.2 του Ν.4412/16 με τον 
ορισμό επόπτη από την τεχνική υπηρεσία   του Κέντρου  και λαμβάνοντας ο ανάδοχος όλα τα 
μέτρα για την ασφάλεια ,προστασία και της επιστήμης για την αποφυγή ατυχημάτων  για τα 
οποία είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. 
Η παραλαβή των εργασιών  θα γίνει με την ορισθείσα επιτροπή καλής εκτέλεσης εργασιών  του 
Κέντρου.   
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των εργασιών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 
ανάδοχο προμηθευτή με όλες τις νόμιμες συνέπειες που ορίζει η νομοθεσία. 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τη γνώση της επιστήμης και της τεχνικής από το ειδικό τεχνικό 
συνεργείο του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας 
του συνεργείου και θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Ακόμη, 
ο ανάδοχος ευθύνεται για όλες τις απαιτούμενες άδειες, που προβλέπει ο Νόμος. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των εξής 
δικαιολογητικών:  
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.  
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
γ) Τιμολόγιο  
δ) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του Παραρτήματος . 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:  

1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας 
2. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06% 
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 
5. Α.Ε.Π.Π. 0,07% 
6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π. 
7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ 

         1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 
έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του 
Κέντρου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

    2. Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες του μέσα στο 
συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

    3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την 
σύμβαση, εφόσον: 

 Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη του Κέντρου. 

ΑΔΑ: Ω29ΤΟΞΧΣ-1Ξ8





 6 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

ΑΡΘΡΟ 6o:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του 
διαγωνισμού, 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 ανάγκη παροχής προμήθειας σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  
 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη 
αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την 
προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ 
ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για 
τέτοιες δαπάνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7o:  ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από την 

ιστοσελίδα του Κέντρου(www.kkpkm.gr ), στη δι@υγεια και στο promitheus.gov.gr  

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016).  
 
 
 

Η  
Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

Βασιλική Θ.Μ. Νάκου     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                

http://www.kkpkm.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

  

Μονάδα  Ποσότητα 
Tιμή 

Μονάδας 
€ 

Μερική 
Δαπάνη 

Δαπάνη 
κατηγορίας 

Ολική  
Δαπάνη 

Χωματουργικές εργασίες 
καθαιρέσεις   

      
    

Καθαιρεση επιχρισματων m2 250 3,5 875     

Καθαιρεση πλινθοδομων m3 20 10 200     

Καθαιρεση πλακοστρωσεων 
δαπέδων η τοίχων 

m2 500 4 2000 
    

Καθαιρεση στοιχειων 
κατασκευων  από άοπλο η 
οπλισμένο  σκυροδεμα  

m3 8 48,15 385,2 

    

Αποξύλωση ξύλινων η σιδηρών 
κουφωμάτων 

m2 40 16,8 672 
    

Υποδοχή αποβλήτων σε 
αποδεκτούς χώρους m3 

25 5,2 130 
    

Ενοικίαση  κάδου αποκομιδής  τεμ 2 100 200     

Διάνοιξη οπης σε άοπλο η 
οπλισμένο σκυρόδεμα 

τεμ 20 28 560 
    

  
 

Σύνολο 5022,2 5022,2   

  
 

 
 

    

Τοιχοποιίες επιχρίσματα             

Επιχρίσματα τριπτα τριβιδιστά m2 350 10 3500     

Αποκατάσταση τοπικων 
βλαβων στοιχειων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 
οφειλόμενων σε διάβρωση 
οπλισμου  με χρήση 
επισκευαστικών κονιαμάτων 
και αναστολέων διάβρωσης 

m2 40 22,5 900 

    

Οπτοπλινθοδομές με 
διάκενους τυποποιημένους 
οπτόλινθους 9 Χ 19  Χ 20 cm  

m2 20 22,5 450 

    

Γωνιόκρανα προστασίας 
κατακόρυφων ακμών 
επιχρισμάτων 

m 50 2,6 130 

    

Διαζώματα  (σενάζ)  από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 
δρομικών τοίχων  

m2 6 54 324 

    

 
  

Σύνολο 5304 5304   
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Επενδύσεις  - Επιστρώσεις              

Επάλειψη επιφανειών 
σκυροδέματος  με υλικό με 
βάση τις σιλικόνες 

m2 300 8,4 2520 

    
Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm 

m2 200 36 7200 
    

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά 
πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
20x20 cm 

m2 300 32,7 9810 
    

Επενδύσεις με πλακίδια 
υαλοψηφίδας. m2 22 75 1650 

    
Επιστρώσεις δαπέδων και 
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή 
με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε 
δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm m2 250 9,3 2325 

    
Προφίλ αλουμινίου για γωνίες 
τοίχων επενδεδυμένων με 
πλακίδια 

m 30 5 150 
    

      Σύνολο 23655 23655   
   

  
    

Σκυροδεματα             

Σκυροδέματα μικρών έργων 
.Κατασκευές από  σκυρόδεμα 
C12/15 

m3 6 101 606 

    

  
 

Σύνολο 606 606   

  
   

    

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ -  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ   

      
    

Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, 
πρεσσαριστά. m2 40 128 5120 

    
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα 

Kg 120 
5,6 672     

  
 

Σύνολο 5792 5792   

  
   

    

ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ             
Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος 
με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 
τσιμεντόχρωμα 

m2 200 3,9 780 
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Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

m2 150 8,1 1215 

    

  
 

Σύνολο 1995 1995 42374,2 

  
   

    

ΔΙΚΤΥΑ Η/Μ             
Πλαστικός σωλήνας από 
POLYPROPYLEN (ΡΡ-R) για 
ύδρευση, διατομής  20x3,4 mm m 45 6,79 305,55 

    
Πλαστικός σωλήνας από 
POLYPROPYLEN (ΡΡ-R) για 
ύδρευση, διατομής  25x4,2 mm 

m 85 8,23 699,55 
    

Σφαιρική βαλβίδα Ball Valves 1/2ins ΤΕΜ 20 14,54 290,8     
Σφαιρική βαλβίδα Ball Valves 1 ins ΤΕΜ 8 16,95 135,6     
Σφαιρική βαλβίδα Ball Valves 1&1/2 
ins 

ΤΕΜ 
4 30,67 122,68     

Σφαιρική βαλβίδα Ball Valves 2 ins ΤΕΜ 2 40,73 81,46     
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως 
από σκληρό PVC Φ 50 κατά ΕΛΟΤ 
686/Β. 

m 34 14,56 495,04 
    

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως 
από σκληρό PVC  Φ100 κατά ΕΛΟΤ 
686\Β 

m 20 23,72 474,4 
    

Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
γωνιακή , ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη ΤΕΜ 

40 15,02 600,8     
Λεκάνη αποχωρητηρίου AMEA 
από πορσελάνη,με το δοχείο 
πλύσεως ΤΕΜ 

1 832,13 832,13 
    

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος ΑΜΕΑ, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

ΤΕΜ 

1 185,79 185,79 
    

Νιπτήρας πορσελάνης  AMEA 
διαστάσεων 55x68cm ΤΕΜ 

1 280,00 280     
Καθρέπτης τοίχου για ΑΜΕΑ 
ανακλινόμενος, πάχους 5 mm 
μπιζουτέ 

ΤΕΜ 

1 60,00 60 
    

Χειρολαβή σταθερή ,τοίχου, ΑΜΕΑ 
70cm λευκή ΤΕΜ 

1 36,40 36,4     
Απλή ανακλινόμενη χειρολαβή 
ΑΜΕΑ, 70cm λευκή, με χαρτοθήκη 
πλήρης 

ΤΕΜ 

1 90,00 90 
    

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με 
κάλυμμα ΑΜΕΑ ΤΕΜ 

1 70,96 70,96     
Χαρτοθήκη πλαστική, επίτοιχη, 
κυλινδρικού σχήματος ΤΕΜ 

10 26,96 269,6     
Δοχείο ρευστού σάπωνα, INOX 

ΤΕΜ 12 20,96 251,52     
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Κρουνός εκροής (βρύση) 
ορειχάλκινος 1/2ins, 
Επιχρωμιωμένος με 
περιστρεφόμενο ράμφος επί 
νιπτήρα ΤΕΜ 

12 42,02 504,24 

    
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου, δύο 
εισόδων, με σχάρα ανοξείδωτη 

ΤΕΜ 14 44,37 621,18     
Μηχανοσίφωνας πλαστικός, Φ 
12,5 cm 

ΤΕΜ 2 77,69 155,38     
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm 
μπιζουτέ 

ΤΕΜ 12 41,01 492,12     
Εταζέρα 35  cm CHROME ΤΕΜ 12 55 660     
Ντουζιέρα 80 Χ 80 πορσελάνης ΤΕΜ 5 85 425     
Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής 
πιέσεως εκ πορσελάνης, 
"Ευρωπαϊκού" (καθημένου) τύπου 

ΤΕΜ 10 130 1300 
    

Δοχείον πλύσεως αποχωρητηρίου 
(καζανάκι υψηλής πιέσεως, τύπου 
Νιαγάρα) χυτοσιδηρούν,  

ΤΕΜ 10 139,42 1394,2 
    

Νιπτήρας πορσελάνης 
διαστάσεων 42 Χ 56 cm 

ΤΕΜ 12 164,74 1976,88     
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με 
κάλυμμα χρώματος λευκού ΤΕΜ 

10 22,97 229,7     
Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C.  Φ125mm 

m 20 25,94 518,8 
    

Φωτιστικό ασφαλείας 
επαναφορτιζόμενο ισχύος 8 W 

ΤΕΜ 4 43,68 174,72     
Φωτιστικό σώμα 
φθορισμού,στεγασμένων χώρων 
οροφής ή αναρτημένο ή 
ψευδοροφής  πρισματικό, 
ακρυλικό ή γαλακτόχρωμο 1Χ28W 

ΤΕΜ 8 68,24 545,92 

    

Αποξήλωση Η/Μ εγκαταστάσεων.   ΤΕΜ 1 1343 1343     

  
 

Σύνολο 15623,42 15623,42 57997,62 

  
 

ΦΠΑ 24% 
 

13919,4288 

  
 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
71917,0488 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ (ΤΕΥΔ) 
                              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 φορέα
i
  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: [ΚΚΠ-ΠΚΜ ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [94708] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7/ΘΕΣ-ΜΙΚΗ/54630] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΟΞΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ] 

- Τηλέφωνο: [2313022631/632/634-ΕΣ-130] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.kkp-km.gr     

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 29

η
/2020 

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [45261000-4  ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ [- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [29

η
/2020/      ] 

 
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 αρμόδιοι

ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
iii

; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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 ΦΟΡΕΩΝ
iv

  

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 καταδίκες
v
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vi

· 

2. δωροδοκία
vii,viii

· 

3. απάτη
ix

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
x
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xi

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 
Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xiii

 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): 

[……][……][……][……]
xiv 

Εάν ναι, αναφέρετε
xv

: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xviii

: 
[……] 
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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 

ασφάλισης
xix

, 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 ;
xx 

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): 
xxi 

[……][……][……] 
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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 δικαίου
xxii

; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxiii

 : 
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 περιστάσεις
xxiv 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxv

; 
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 
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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 

συμφερόντωνxxvi, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxvii

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxviii

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Δ. 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 εγκατάστασήςxxix
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 
 

 

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

[……][……][……] 
 

 

ΑΔΑ: Ω29ΤΟΞΧΣ-1Ξ8





 23 

Μέρος V:  

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 αναφέρονται
xxx

, εκτός εάν : 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxi

. 

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): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

iv  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.” 
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v 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.  

vi 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). 

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

“διαφθορά”. 

viii 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). 

ix 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. 

x 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. 

xi 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”. 

xii 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.". 

xiii 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 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

ΑΔΑ: Ω29ΤΟΞΧΣ-1Ξ8





 25 

                                                                                                                                                     
xvii 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)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xix 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).  

xx 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  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

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

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix 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. 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
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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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