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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2020
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 40/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των τευχών του διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και
μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2020», καθορισμός τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός
των όρων της διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της και συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων εκτιμώμενης
αξίας 25.660,00 ευρώ
Στην Κατερίνη, 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων
Δ.Σ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την
αριθμ. πρωτ. οικ. 4474/7.2.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες των αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18 αντίστοιχα.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν
επτά (7) μέλη, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Μορφακίδης
Ιωάννης Συμεωνίδης
Γεώργιος Νταντάμης
Νικόλαος Τσιαμπέρας
Αθανάσιος Γκούνας
Απόστολος Λιακόπουλος
Δημήτριος Βαϊνάς

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεώργιος Τσιαλός
2. Λάζος Ντόντης

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Μορφακίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε συζήτηση και
λήψη απόφασης για το θέμα [Έγκριση των τευχών του διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και
μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2020», καθορισμός τρόπου ανάθεσης, καταρτισμός των όρων της
διακήρυξης με έγκριση των παραρτημάτων της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων εκτιμώμενης αξίας 25.660,00 ευρώ] εκτός ημερήσιας
διάταξης ως κατεπείγον διότι τα χρονικά περιθώρια για τη διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι και τη
σύναψη της σχετικής σύμβασης είναι περιορισμένα λαμβάνοντας υπόψη πως τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια των οχημάτων του Δήμου λήγουν στις 25.04.2020. Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα το
κατεπείγον του θέματος και στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του
προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Καθαριότητας Βασίλειου Μπατσαρά που έχει ως εξής:
“Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως των παρ.1 έως 4, 6 και 11.α του άρθρου 221 που αφορούν στα
όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
2.
Τα τεύχη του εν θέματι διαγωνισμού (Τεχνική έκθεση, Προϋπολογισμός δαπάνης, Γενική
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο οικονομικής προσφοράς)
συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Κατερίνης.
3.
Το γεγονός πως για τη διενέργεια του διαγωνισμού εγγράφηκε σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020 και συγκεκριμένα στους ΚΑΕ: 02.10.6253.001,
02.20.6253.003 και 02.30.6253.002 και έχει εκδοθεί η με α/α:107 (αρ. πρωτ. 4666/10.02.2020) σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
4.
Το γεγονός πως έγινε η καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις: α)
του ά.38 του Ν.4412/2016, με την επιφύλαξη της παρ.3 του ά.379 του ιδίου νόμου, β) της παρ.1 του
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άρθρου 11 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του ά.10 του Ν.4038/2012 και με την
παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/13 & γ) την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012.
5.
Τη διάταξη της παρ.1 του ά.206 του ν.4555/2018 σύμφωνα με την οποία: δεν απαιτείται
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας …. & την αιτιολογική έκθεση της διάταξης αυτής κατά την
οποία: δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης έργου, …. καθώς αυτή έχει επί της ουσίας ληφθεί κατά την κατάρτιση του τεχνικού
προγράμματος και του προϋπολογισμού…
6.
Τις διατάξεις της παρ.1.ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 από τις οποίες συνάγεται πως
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για την παρούσα απόφαση είναι η Οικονομική Επιτροπή.
παρακαλούμε να προβείτε στα κάτωθι:
Α.
Έγκριση των τευχών του διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου
Κατερίνης έτους 2020»,
Β.
Καθορισμό του τρόπου ανάθεσης με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη της
σύμβασης του θέματος σύμφωνα με τα ά.116 και 117 του ν.4412/2016, διότι η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ είναι κάτω των 60.000,00 ευρώ.
Γ.
Καταρτισμό των όρων της σχετικής διακήρυξης και του παραρτήματός της (ΤΕΥΔ).
Δ.
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν
ενστάσεων σύμφωνα με τα κάτωθι:
Σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού εισηγούμαστε την τριμελή
σύστασή της από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Κατερίνης:
1.
Μπατσαράς Βασίλειος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2.
Αναστασιάδης Βενιαμίν, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3.
Χρυσίδου Μαρία, ΤΕ Δασοπόνος
με αναπληρωματικά μέλη τους:
1.
Ρίζου Αικατερίνη, ΠΕ Γεωπόνων
2.
Καγιάς Παναγιώτης, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3.
Σερετίδου Ζωή, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Το πρώτο μέλος από τα τακτικά μέλη ορίζεται πρόεδρος. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν
με τη σειρά που ορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που απουσιάζουν ή κωλύονται.
Οι αρμοδιότητες της επιτροπής καθορίζονται ως εξής: αποσφράγιση των προσφορών που θα
κατατεθούν, ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, εισήγηση για: τυχόν
αποκλεισμό των προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση
των αποτελεσμάτων και τη ματαίωση της διαδικασίας. Επίσης θα γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που
ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, με την επιφύλαξη της παρ.11.α του ν.4412/2016.
Σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής γνωμοδότησης επί (τυχόν) ενστάσεων εισηγούμαστε την
τριμελή σύστασή της από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Κατερίνης:
1.
Βαρβαρέζος Ιωάννης, ΠΕ Περιβάλλοντος
2.
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, ΠΕ Δασολόγων
3.
Πογιαρίδης Ηλίας, ΠΕ Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
με αναπληρωματικά μέλη τους:
1.
Ασλανίδου Σοφία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2.
Πρεπόνη Ευαγγελία, ΔΕ Περιβάλλοντος
3.
Παπαδοπούλου Μητροδώρα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Το πρώτο μέλος από τα τακτικά μέλη ορίζεται πρόεδρος. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν
με τη σειρά που ορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη που απουσιάζουν ή κωλύονται. Η
αρμοδιότητά της είναι η γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν.
Αμφότερες οι επιτροπές θα λειτουργούν με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρ.2 του ά.221 του
Νόμου, δηλαδή: Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη μετά από
ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων. Η γνώμη του οργάνου είναι η πρόταση που
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να
προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.
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Παρακαλούμε όπως εισάγεται προς συζήτηση την παρούσα εισήγηση στην προγραμματισμένη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις 11.02.2020 καθόσον τα χρονικά περιθώρια για τη
διενέργεια του διαγωνισμού μέχρι και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης είναι περιορισμένα
λαμβάνοντας υπόψη πως τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων του Δήμου λήγουν στις
25.04.2020.”
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 77 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 3 του ν.4623/2019,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA
Α. Εγκρίνει τα τεύχη του διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου
Κατερίνης έτους 2020»
B. Καθορίζει τον τρόπο ανάθεσης με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη της
σύμβασης του θέματος σύμφωνα με τα ά.116 και 117 του ν.4412/2016, διότι η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ είναι κάτω των 60.000,00 ευρώ.
Γ. Καταρτίζει τους όρους του ανωτέρω διαγωνισμού ως εξής:
Άρθρο 1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής και Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Κατερίνης του Νομού Πιερίας και η Υπηρεσία που διενεργεί
τον παρόντα διαγωνισμό είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας που εδρεύει στο
Δημοτικό Αμαξοστάσιο Κατερίνης (Δ/νση 3ο χιλ. Κατερίνης-Γανόχωρας ΤΚ 60100).
Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι ο Μπατσαράς
Βασίλειος (τηλέφωνα: 23510 29177, φαξ: 23510 33799 και e-mail: mpatsaras@katerini.gr).
Άρθρο 2: Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης – προϋπολογισμός - είδος της διαδικασίας.
2.1 Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση των αυτ/των, μηχανημάτων και δικύκλων του
Δήμου. Η ασφάλιση θα καλύπτει από κινδύνους σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών και θα έχει
διάρκεια ενός έτους, με έναρξη από την λήξη της προηγούμενης ασφάλισης.
Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25.660,00 ευρώ και αναλύεται όπως παρακάτω:
Α/Α
1.

ΕΙΔΟΣ
(ΑΣΦΑΛΙΣΗ)
Αυτοκίνητα
Μηχανήματα
Δίκυκλα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

110

ΤΕΜ.

ΔΑΠΑΝΗ
25.660,00

Η κατηγορία των οχημάτων με τους αριθμούς κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά
στα τεύχη του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα οχήματα.
Προσφορά με επί μέρους τιμή που υπερβαίνει την αντίστοιχη του προϋπολογισμού θα γίνεται δεκτή
εφόσον η συνολική τιμή της προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του συνολικού προϋπολογισμού της
μελέτης.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV: 66514110-0

Υπηρεσίες ασφάλισης

μηχανοκίνητων οχημάτων

2.2 Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, όπως περιγράφεται στον
πίνακα, με ποινή απόρριψης της προσφοράς.
2.3 Η διαδικασία ανάθεσης θα διεξαχθεί με τον συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που βασίζεται μόνο στην τιμή.
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Άρθρο 3: Χρόνος υποβολής προσφορών – έγγραφα της σύμβασης - προσβασιμότητα στα έγγραφα της
σύμβασης (Άρθρο 96)
3.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 2, Τ.Κ.
60133, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού στις 25-2-2020 ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις
10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών).
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με
άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Οι προσφορές αυτές πρωτοκολλώνται
(αναγράφεται στον φάκελο η ημέρα υποβολής τους), δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στο
αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού.
3.2 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ.1 του ά.2 είναι τα ακόλουθα:
Α) η παρούσα διακήρυξη
Β) η περιληπτική διακήρυξη
Γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ.4 του ά.79
Δ) το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
Ε) η τεχνική περιγραφή,
ΣΤ) ο προϋπολογισμός δαπάνης,
Ζ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και
Η) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα
έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr, από όπου
μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν.
Άρθρο 4: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό,
δηλαδή το αργότερο μέχρι 19.02.2020 (ημέρα Τετάρτη), αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον
διεξάγει, το αργότερο μέχρι τις 21.02.2020 (ημέρα Παρασκευή).
Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Οι οικονομικοί φορείς που μπορούν να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό είναι φυσικά και
νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25.
Άρθρο 6: Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρα 73, 74 και 75)
6.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) το οποίο αποτελεί
πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ (εγκρίθηκε με την αριθ.158/2016 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ.5 του ά.53 και συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων
προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και αποτελεί
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με
την παρ.2 του ά.79:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν &
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75
Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου σε
δύο μορφές αρχείου:
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Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης
για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν
και το διαβιβάσουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ σχετικά με την υπογραφή του ΤΕΥΔ
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
6.2 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο παρόν ΤΕΥΔ είναι οι εξής:
Α) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες, όπως αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ.1 του ά.73.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει στην παρούσα κατάσταση Α μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
παρ.8 και 9 του ά.73.
Β) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
όπως αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ.2.α & β του ά.73.
Γ) να μη συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την επιβολή
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας, όπως αποτυπώνονται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ.2.γ
του ά.73.
Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α και
Γ, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία
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κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις παραπάνω
περιπτώσεις Α, Β και Γ.
Δ) Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί με την ΚΥΑ του ά.74 του Ν.4412/2016 η ποινή του
αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ε) να πληρείται το κριτήριο επιλογής, όπως αποτυπώνονται στο μέρος ΙV.Α.1 του ΤΕΥΔ
(καταλληλόλητα), δηλαδή ο προσφέρων θα πρέπει να είναι κάτοχος βεβαίωσης ασφαλιστικής
επιχείρησης από αρμόδια επο`πτική αρχή (για την Ελλάδα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος), από την
οποία θα προκύπτει πως ασκεί τη δραστηριότητα ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι διαμεσολαβητής (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός
ασφαλίσεων κλπ. σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει) άλλων ασφαλιστικών εταιρειών, θα πρέπει
να δηλώσει για λογαριασμό ποιας ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβεί.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις
παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β και Γ, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
6.3 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI)
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα.
- Το μέρος ΙΙ.Α αφορά πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα και συμπληρώνεται από όλους
τους οικονομικούς φορείς με την επισήμανση πως το ερώτημα σχετικά με την εγγραφή σε επίσημο
κατάλογο/μητρώο εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων είναι άνευ αντικειμένου ή απαντάται αρνητικά
για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και απαντάται θετικά μόνο από αλλοδαπούς
φορείς, σε περίπτωση που υφίσταται η εν λόγω εγγραφή (βλέπε ά.6.6 της παρούσας). Το μέρος ΙΙ.Β
αφορά τους οικονομικούς φορείς υπό τη μορφή νομικών προσώπων (ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ). Το
μέρος ΙΙ.Δ. αφορά την περίπτωση της υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε ά.6.5 της παρούσας).
- Τα μέρη ΙΙΙ.Α, Β και το μέρος IV συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση από όλους τους οικονομικούς
φορείς.
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή, η
οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
- Όπου υπάρχει διαδικτυακή διεύθυνση δημόσιας αρχής που εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα,
δεν συμπληρώνεται, μέχρι τη θέση σε ισχύ της παρ.2 του ά.81.

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥΔ.

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε ά.6.4 της παρούσας)

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται
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μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των
υπεργολάβου/ων (βλέπε ά.6.5 της παρούσας)
 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
6.4 Ενώσεις οικονομικών φορέων (ά.19 και 96)
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαί α για την ορθή εκτέλεση
της σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του μέρους ΙΙ.Α. και
συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να
υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον . Σε περίπτωση ανάθεσης
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης .
6.5 Υπεργολαβία (ά.58 και 131)
α) Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα
(ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και
τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
β) Σύμφωνα με την παρ.6 του ά.131, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά
χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των ά.73 και 74. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί την
αντικατάστασή τους.
6.6 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (ά.83)
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους κατά την
έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, απαντούν θετικά στο
σχετικό ερώτημα που παρατίθεται στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ, δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα α
έως ε που παρατίθενται παρακάτω και συμπληρώνουν τις ενότητες και τα μέρη που
υποδεικνύονται στο ΤΕΥΔ. Επισημαίνεται πως στη χώρα μας δεν υφίσταται επί του παρόντος
εθνικός επίσημος κατάλογος του ά.83 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής των προσφορών - περιεχόμενο φακέλου προσφορών – γλώσσα
διαδικασίας και τρόπος υποβολής εγγράφων – εχεμύθεια (άρθρα 21, 92, 93, 94, 95 και 100)
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7.1 Στην περίπτωση που η προσφορά δεν υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο, αλλά
κατατίθεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά την καταληκτική ημερομηνία
του διαγωνισμού του ά.3.1 της παρούσας, το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του
αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί να είναι: όταν ο προσφέρων είναι φυσικό
πρόσωπο το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός
του, όταν πρόκειται για ένωση είτε όλα τα μέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα
παραπάνω) είτε ο εκπρόσωπός τους. Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο,
νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:
- Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης (της παροχής υπηρεσίας)
δ) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή: επωνυμία του νομικού προσώπου ή ονοματεπώνυμο
του φυσικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες ή τα ονοματεπώνυμα των οικονομικών
φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (πόλη, ταχυδρομικός
κώδικας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail )
- Ο κύριος αυτός φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα
περιέχει:
Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά.6 της παρούσας &
ΙΙ. Δήλωση για τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες (βλέπε ά.7.3 της παρούσας)
ΙΙΙ. Σε περίπτωση συμμετοχής διαμεσολαβούντος προσώπου, υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό ποιας
ή ποιων ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν.
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς (το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου με τα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης), συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον
οικονομικό φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό
πρόσωπο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από
όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
7.2 Για τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών ισχύουν τα εξής:
7.2.α Για οποιοδήποτε έγγραφο που συντάσσεται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα φορέα, αρκεί η
πρωτότυπη υπογραφή του και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
7.2.β Για την υποβολή ημεδαπών και αλλοδαπών δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων ισχύουν τα
εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
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χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του
νόμου 4250/2014. Επίσης γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία ιδιωτικά έγγραφα
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (παρ. 13 άρθρου
80 Ν. 4412/2016). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους
Για οποιοδήποτε έγγραφο που συντάσσεται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα φορέα, αρκεί η πρωτότυπη
υπογραφή του και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

7.3 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές (σύμφωνα με το
ά.21) λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, θα συντάξει και θα υποβάλει σχετική δήλωση
όπου θα αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
7.4 Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των
όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
Άρθρο 8: Λόγοι απόρριψης των προσφορών.
•
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των ά.3.1 και
10.1 της παρούσας

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και
υποβολής που τίθενται στα άρθρα 2.2, 6 και 7 της παρούσας.
•
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται
τέτοιες.
•
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 102.
•
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102.
•
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές.
•
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
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Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 97)
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού, γεγονός που
τεκμαίρεται από τη συμμετοχή του στη διαδικασία του διαγωνισμού. Για τυχόν παράταση της
ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 97.
Άρθρο 10: Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών (άρθρα 96 και 100) – ισότιμες προσφορές
(άρθρο 90)
10.1 Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ.3.1 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών
που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή κηρύσσεται από τον
πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από
τον πρόεδρο της επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης
δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη
κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς.
10.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια και για όσες προσφορές έγιναν δεκτές στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών
και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
10.3 Τα παραπάνω α, β διακριτά στάδια γίνονται σε μία συνεδρίαση από την επιτροπή που
συγκροτήθηκε με την αριθ. ……………./2020 απόφαση ΟΕ.
10.4 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες..
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με άρθρο 14 της παρούσας.
10.5 Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που παρουσιάζουν την
ίδια ακριβώς τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (παρ.1, ά.90) και τα αποτελέσματα αυτής
ενσωματώνονται στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 11: Πρόσκληση για υποβολή δικ/κών κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) (Άρθρα 80 και
103)
11.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 και τα οριζόμενα
στο ά.7.6 της παρούσας, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
αρμόδια επιτροπή.
11.2 Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της προθεσμίας των ανωτέρω δέκα (10) ημερών της παρ. 1 αίτημα προς το αρμόδιο
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όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν
εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
11.3 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με την επιφύλαξη του ά.104 και τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 6.2 (λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, η διαδικασία ματαιώνεται.
11.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2,
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας.
11.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
11.6 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει στην προθεσμία
του ά.11.1 της παρούσας είναι τα εξής:
Α) για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο, εκδίδεται για το
πρόσωπο αυτό και στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα
που αναφέρονται στο ά.6.2.Α της παρούσας. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση για κάθε
φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του ά.6.5 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον
υπεργολάβο.
Το ποινικό μητρώο γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.
Β) για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):
- Για οικονομικούς φορείς που φορολογούνται στην Ελλάδα ή είναι Έλληνες ή έχουν την εγκατάστασή
τους στην Ελλάδα:
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά περί του ότι έχουν εκπληρωθεί
οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλιση που θα
αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Επιπλέον, θα ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση
του προσωρινού αναδόχου αναφορικά α) με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
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επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και β) ότι δεν έχει εκδοθεί
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Επισημαίνεται πως: Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να
αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν,
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα
υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του παρόντος άρθρου από τον προσωρινό ανάδοχο.
- Για τις λοιπές χώρες: Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο μέρος ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά του μέρους ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του ά.6.5 της
παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
τους
Γ) για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την παραβίαση της
εργατικής νομοθεσίας): πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού μέσω του πληροφοριακού συστήματος
www.sepenet.gr το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται από σχετική υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα.
Η εν λόγω δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
Δ) για το ά.6.2.Γ της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Η εν λόγω δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση
που είναι ένωση από κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του ά.6.5 της παρούσας,
υποβάλλεται και για τον υπεργολάβο.
Ε) για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV.Α.1 του ΤΕΥΔ (καταλληλόλητα),
Βεβαίωση λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης από αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα (για την Ελλάδα η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η
Τράπεζα της Ελλάδος)
Οι εν λόγω βεβαιώσεις γίνονται δεκτές εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους. Σε
περίπτωση που δε φέρουν χρόνο ισχύος, γίνονται δεκτές εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι διαμεσολαβητής (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός
ασφαλίσεων κλπ. σύμφωνα με το Ν.1569/82, όπως ισχύει) άλλων ασφαλιστικών εταιρειών, θα πρέπει
να προσκομίσει:
1.
Σύμβαση/συμφωνητικό από την οποία να προκύπτει η ανωτέρω διαμεσολάβηση, με την
αντίστοιχη βεβαίωση λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης για την οποία διαμεσολαβεί όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω
2.
Σχετικό έγγραφο από την οποία να προκύπτει η επαγγελματική δραστηριότητα του
διαμεσολαβητή (π.χ. πιστοποιητικό επιμελητηρίου, έναρξη Δ.Ο.Υ., καταστατικό, ένορκη βεβαίωση)
Το παρόν δικαιολογητικό υποβάλλεται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση από κάθε φορέα – μέλος της.
ΣΤ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε. κλπ. ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Ζ) Σε περίπτωση αλλοδαπού οικονομικού φορέα εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων προμηθευτών κατά την έννοια του ά.83, υποβάλλεται το πιστοποιητικό εγγραφής
στον εν λόγω κατάλογο, το οποίο συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτ ήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Άρθρο 12: Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (άρθρο 105)
12.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας.
12.2 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται με τη σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.3 του ά.105.
Αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, καταχωρίζεται η
απόφαση στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, μέσα σε προθεσμία που δεν ξεπερνάει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής
εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.
12.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ
της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
12.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ως προς την παράταση του χρόνου παράδοσης το μέγιστο για
άλλον ένα (1) μήνα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου χωρίς περαιτέρω οικονομική
επιβάρυνση του Δήμου, καθώς και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης (βλέπε
ά.17.1 της παρούσας)
12.5 Σε περίπτωση αγοράς ή απόκτησης, με κάθε τρόπο, νέου οχήματος – δικύκλου – αυτοκινήτου μηχανήματος κ.λ.π., η ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούνται να ασφαλίζει και αυτά κατόπιν
εγγράφου ενημέρωσης της υπηρεσίας. Για την κάλυψη της δαπάνης ασφάλισης των πρόσθετων
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οχημάτων, στην απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού (παρ.1, α.105, Ν.4412/16), κατόπιν
εισήγησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, θα συμπεριληφθεί πρόσθετη δαπάνη η οποία θα
ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 30% της προσφερόμενης δαπάνης, η συνολική αξία δε της σύμβασης δε θα
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα αξία, ήτοι 25.660,00€.
Άρθρο 13: Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των ά.7 και 13 έως 15
- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» από 01.01.2017
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
- του ν.3852/2010 (Α’ 87) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
- του ν.3463/2006 (Α’ 114) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας και του Αστικού Κώδικα

Επίσης, τη σύμβαση (ανάθεση και εκτέλεση) διέπει και η με αριθ. …………../2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης (συλλογικού όργανο του Δήμου).
Άρθρο 14: Ενστάσεις (άρθρο 127)
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων
βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
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Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Άρθρο 15: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (άρθρο 72)
15.1 Σύμφωνα με το έκτο εδάφιο της παρ.1.α του άρθρου 72 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
15.2 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση που προκύψει σύμβαση αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000,00 ευρώ, δεν θα απαιτηθεί
εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδάφιο παρ.1.β του ά.72)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοστικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή γίνεται μετά
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
15.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας. Ειδικά το
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται δ) τον
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης.
15.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72.
Άρθρο 16: Ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106)
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τ η
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά απ ό γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
Άρθρο 17: Διάρκεια της σύμβασης (άρθρο 217) – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο
219)
17.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και ξεκινά στις 25.04.2020 (πρώτη ημέρα
ασφάλισης των οχημάτων-μηχανημάτων) ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής της.
17.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218.
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17.3 Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται με απόφαση ΔΣ.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.
Άρθρο 18: Δημοσιότητα.
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη,
ΤΕΥΔ, τεχνική έκθεση, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και έντυπο
οικονομικής προσφοράς).
Επίσης περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί και σε μία ημερήσια Τοπική Εφημερίδα. Τα έξοδα
δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 19: Χρηματοδότηση της προμήθειας - Πληρωμή Αναδόχου (άρθρο 200)
19.1 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους, από τους ΚΑ: 10.6253.001,
20.6253.003 και 30.6253.002, και εκδόθηκε: α) η αριθ. 107/10.02.2020 (αρ. πρωτ.
4666/10.02.2020) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του ά.4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση
στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 107 και α/α βεβ. 109 από
τους ανωτέρω ΚΑ.

19.2 Η πληρωμή της αξίας των ασφαλίστρων θα γίνει πριν την παραλαβή των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των ειδικών σημάτων ασφάλισης (άρθρο 146 του
Ν.4364/2016) και βάσει βεβαίωσης παραλαβής υπό της οικείας επιτροπής και αποδείξεις
είσπραξης του αναδόχου, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την
παρ.6 του ά.200.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Πλατεία Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 60 133, Κατερίνη
Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με
όλα τα μέλη της ένωσης)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της ..... σύμβασης τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου
Κατερίνης έτους 2019» (αριθ. μελέτης 1/2019), σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 3779/30-12019 Διακήρυξη του Δήμου Κατερίνης (Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας)
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι...............
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 6142
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλ. Δημαρχείου 2, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 60133
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μπατσαράς Βασίλειος
- Τηλέφωνο: 23510 32314, 2351029177
- Ηλ. ταχυδρομείο: mpatsaras@katerini.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.katerini.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [«Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2020» προϋπολογισμού
25.660,00 ευρώ
CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΑΔΑΜ: ……PRO……………………………/……-02-2020]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ
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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ
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 []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
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).

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
11 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
12 δωροδοκίαviii,ix·
13 απάτηx·
14 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
15 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·
16 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiv 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxix:

τα

μέτρα

που

[……]

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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; Διευκρινίστε:
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 ;xxi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

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

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ
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;

[] 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: […….............]

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α ), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

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
1) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση από αρμόδια εποπτική
αρχή (για την Ελλάδα η ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ)
ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη
χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

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

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ
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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxiii, 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
δωρεάνxxiv.
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 Δήλωσης 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): [……]

ΑΔΑ: ΩΔΞΜΩΕΤ-6ΑΧ

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi
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.
vii
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).
viii
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
ix
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).
x
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.
xi
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.
xii
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”.
xiii
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.".
xiv
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε),
ιδιωτικών κεφαλαιούχων εταιρειών (Ι.Κ.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 και στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. ( βλ. τελευταίο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη 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)
i
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Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xx
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).
xxi
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
xxii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiii
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxiv
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
xix

Δ. Συγκροτεί τις επιτροπές διενέργειας του διαγωνισμού και γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων ως
ακολούθως:
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Ιδιότητα

1.

Μπατσαράς

Βασίλειος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

2.

Αναστασιάδης

Βενιαμίν

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

3.

Χρυσίδου

Μαρία

ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Ιδιότητα

1.

Ρίζου

Αικατερίνη

ΠΕ Γεωπόνων

2.

Καγιάς

Παναγιώτης

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

3.

Σερετίδου

Ζωή

ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού

Το πρώτο μέλος από τα τακτικά μέλη ορίζεται πρόεδρος.
Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν με τη σειρά που ορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά
μέλη που απουσιάζουν ή κωλύονται.
Οι αρμοδιότητες της επιτροπής καθορίζονται ως εξής: αποσφράγιση των προσφορών που θα
κατατεθούν, ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, εισήγηση για: τυχόν
αποκλεισμό των προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση
των αποτελεσμάτων και τη ματαίωση της διαδικασίας. Επίσης θα γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που
ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, με την επιφύλαξη της παρ.11.α του ν.4412/2016.
Επιτροπή γνωμοδότησης επί (τυχόν) ενστάσεων
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Ιδιότητα

1.

Βαρβαρέζος

Ιωάννης

ΠΕ Περιβάλλοντος

2.

Παπαδόπουλος

Αθανάσιος

ΠΕ Δασολόγων

3.

Πογιαρίδης

Ηλίας

ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Ιδιότητα

1.

Ασλανίδου

Σοφία

ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού

2.

Πρεπόνη

Ευαγγελία

ΔΕ Περιβάλλοντος

3.

Παπαδοπούλου

Μητροδώρα

ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού

Το πρώτο μέλος από τα τακτικά μέλη ορίζεται πρόεδρος.
Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν με τη σειρά που ορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά
μέλη που απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η αρμοδιότητά της είναι η γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν.
Αμφότερες οι επιτροπές θα λειτουργούν με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρ.2 του ά.221 του
Νόμου, δηλαδή: Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη μετά από
ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων. Η γνώμη του οργάνου είναι η πρόταση που
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να
προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2020
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 11.2.2020
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημήτριος Μορφακίδης

Κ.Σ.

