
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Γαλάτσι, 6-9-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 20283 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος) 

Ταχ. Κώδικας: 11146 

Πληροφορίες : Π. Δημουλέας 

Τηλέφωνο : 213 2055315, 70 

Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 17.413 κιλών ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

(14.418 κιλών 100 × 80 cm & 2.995 κιλών 110 × 85 cm) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 35.998,38 € 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη του: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το άρθρο 23 της Υ.Α. 11389/1993 (B' 185) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) του Υπουργού Εσωτερικών, το οποίο διατηρή-

θηκε σε ισχύ με την παρ. 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

4. Το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν. 3861/2010 Πρόγραμμα «Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρο-

νικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 204/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσω-

μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

11. Τη με αριθ. 57654/22-5-2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1781/23-5-2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανά-

πτυξης για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

12. Τη με αριθ. 17/2018 Μελέτη τις οποίες συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμή-

μα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) του Δήμου. 

mailto:dimouleas@galatsi.gr
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13. Το με ΑΔΑΜ 18REQ003417638 αναρτημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

πρωτογενές αίτημα. 

14. Τη με αριθ. 263/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΨΟΩ9Λ-Ρ8Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 

διενέργειας της προμήθειας. 

15. Τις με ΑΑΥ 561/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΟΥΩ9Λ-ΧΧΒ) & 562/2018 (ΑΔΑ: ΩΨΨΨΩ9Λ-Λ4Ι) Αποφάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

16. Το με ΑΔΑΜ 18REQ003601626 αναρτημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

εγκεκριμένο αίτημα. 

17. Τη με αριθ. 423/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2018 με-

λέτης και τον καθορισμό των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια, συνολικά, δεκαεπτά χιλιάδων τετρακο-

σίων δεκατριών κιλών (17.413 kg) πλαστικών σάκων απορριμμάτων (CPV: 19640000-4) με τους παρακά-

τω όρους διακήρυξης: 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της Προμήθειας – Τρόπος διενέργειας – Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού 

1.1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια, συνολικά, δεκαεπτά χιλιάδων τετρακο-

σίων δεκατριών κιλών (17.413 kg) πλαστικών σάκων απορριμμάτων (CPV: 19640000-4) και πιο συ-

γκεκριμένα: 

 14.418 κιλών (kg) με διαστάσεις 100 cm × 80 cm & 

 2.995 κιλών (kg) με διαστάσεις 110 cm × 85 cm. 

Κωδικός NUTS: EL303.  

ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 18REQ003417638. 

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 18REQ003601626. 

1.2. Η προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.  

1.3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια σάκων απορριμ-

μάτων. 

 

Άρθρο 2ο 

Προϋπολογισμός Δαπάνης της Προμήθειας 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εννια-

κοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (35.998,38 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

και θα βαρύνει: 

 τον Κ.Α. 20.6634.0001, με ποσό είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι 

τρία λεπτά (29.499,23 €) & 

 τον Κ.Α. 35.6634.0001, με ποσό έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

(6.499,15 €). 

Οι παραπάνω πιστώσεις έχουν εγκριθεί και διατεθεί με τις υπ’ αριθ. 561/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΟΥΩ9Λ-ΧΧΒ) & 

562/2018 (ΑΔΑ: ΩΨΨΨΩ9Λ-Λ4Ι) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 
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Άρθρο 3ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης που θα υπογραφεί αποτελούν: 

1. η παρούσα Διακήρυξη, 

2. η με αριθ. 17/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης) & 

3. η προσφορά του μειοδότη. 

 

Άρθρο 4ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων θα πρέπει να είναι σύμ-

φωνες με τις αναφερόμενες στη συνταχθείσα υπ’ αριθ. 17/2018 Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δή-

μου, η οποία (Μελέτη) προσαρτάται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 

Άλλως, ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Άρθρο 5ο 

Τόπος – Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 (20.09.2018), ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία 

προσφορά. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα καθορι-

στεί από την αρμόδια Επιτροπή και για τον σκοπό αυτό, όσοι καταθέσουν προσφορά, θα ειδοποιηθούν 

προς τούτο εγκαίρως και προσηκόντως, προκειμένου να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα και την αξιολόγη-

ση αυτών.  

 

Άρθρο 6ο 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί των όρων δια-

κήρυξης 

6.1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να λά-

βουν γνώση του πλήρους τεύχους της Διακήρυξης και της Μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή: 

 από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου, στον δικτυακό τόπο: www.galatsi.gov.gr & 

 από το portal του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στο διαδικ-

τυακό τόπο: www.eprocurement.gov.gr.  

6.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται για το διαγωνισμό από τις Υπηρεσίες του 

Δήμου (Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους, Τηλέφωνα: 2132055315, 370 (1ος όροφος – Τμήμα Προμηθειών & 

Αποθήκης): promithies@galatsi.gr & για τεχνικά θέματα: Τηλέφωνο: 2132055337 (2ος όροφος – Τμήμα 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: katharipoli@galatsi.gr)) τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευ-

ση της διακήρυξης. 
  

http://www.galatsi.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:promithies@galatsi.gr
mailto:katharipoli@galatsi.gr
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Άρθρο 7ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

7.1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία, οι τεχνικές και οικο-

νομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

7.2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10. 

1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατε-

θούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση 

των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμό-

διο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλ-

λοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρω-

μένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει 

να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγό-

ρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπο-

ρούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνον-

ται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 8o 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό – Ενώσεις Προσώπων – Γενικοί όροι συμμετοχής 

8.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό  

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν: 

(α) Τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική δραστηριότητα, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

(β) Τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. 

(γ) Οι ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία ε-

παγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να καταθέσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής τους που να 

αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να 

αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή 

να καταθέσουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 

4412/2016. 

8.2. Ενώσεις Προσώπων 

Οι ενώσεις είτε φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλω-
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ση ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, θα συστήσουν κοινοπραξία πριν την υπογραφή της σύμβασης, με 

σκοπό την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  

Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολό-

κληρον έκαστο, για την εκτέλεση της προμήθειας. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

8.3. Γενικοί Όροι Συμμετοχής 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο διαγω-

νισμό, όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

προσφοράς. 

 

Άρθρο 9ο 

Λόγοι αποκλεισμού 

(σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016) 

9.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικο-

νομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέ-

χονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοί-

χως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα-

πολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζο-

νται 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 εσό-

δων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 νομοθε-

σία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδι-

καστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπη-

σης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτι-

κών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

9.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνι-

κής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υπο-

χρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δε-

δουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-

βολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επι-

θεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποί-

ες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό 

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

9.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστι-

κή διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προ-

κύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περί-
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πτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφω-

νίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 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, αποζη-

μιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 14 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ου-

σιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για 

το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημο-

σίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστά-

σεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

9.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

9.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στην 

παρ. 2 περ. γ΄ και στην παρ. 3 του άρθρου 12, 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 

(αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικα-

σία 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 κρι-

θούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 

που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμ-

μετοχή 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. 
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9.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παρά-

γραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

9.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίον έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμ-

βασης. 

Για τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού του παρόντος άρθρου βλέπε άρθρο 

14.3 (Αποδεικτικά Μέσα) της παρούσης. 

 

Άρθρο 10ο 

Κριτήρια Επιλογής 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικνύε-

ται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα 

έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 11ο 

Περιεχόμενο φακέλου προσφορών 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική Προσφορά 

11.1. Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (προσφορά) των υποψηφίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» & 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα παρακάτω. 

11.2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Τυπο-

ποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης. 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμε-

τοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαι-

ολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

11.3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 17/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) του Δήμου Γαλατσίου. Στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» ο κάθε υποψή-

φιος οφείλει να υποβάλει, επίσης, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνει ότι «έλαβε γνώση και συμφω-

νεί πλήρως και χωρίς επιφυλάξεις με όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 17/2018 Μελέτη της Διεύθυν-

σης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης)». 

Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει 

να καταθέσουν και αντιπροσωπευτικά δείγματα σάκων της προσφερόμενης ποιότητας υλικού (πρώτης 

Α΄ αναγέννησης πολυαιθυλένιο) με όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους και από τα δύο μεγέθη. 
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11.4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία θα 

πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη έντυπο οικονομικής 

προσφοράς. 

 

Άρθρο 12ο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 9 και β) πληρούν το κριτήριο επιλογής του άρθρου 10 της παρούσης, προσκομί-

ζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 4  του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται με βάση την υπ' αριθ. 158/2016/16 (ΦΕΚ 3698 Β/16-

11-2016) απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, συμπληρώνεται με βάση τις υπ’ αριθ. 15/2016 και 23/2018 Κατευθυ-

ντήριες Οδηγίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και υπογράφεται με βάση το άρθρο 79Α παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως 

αυτό προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171 Α΄/13-11-2017), και την 

πιο πάνω αναφερόμενη υπ’ αριθ. 23 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (σελίδα 36)1. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευ-

θυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφά-

σεων 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 του άρθρου 9 της παρούσας για το σύνολο των φυσι-

κών 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 αρ-

μοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύνα-

ψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ-

θυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέ-

ροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 14.3, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και δεν στηρί-

ζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει 

ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανό-

τητες ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώ-

πους αυτών, διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα Αρχή θα λάβει το δικό του Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυ-

νης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) μαζί με χωριστό ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α 

                                            
1  Για την εφαρμογή του άρθρου 79Α και την υπογραφή του ΤΕΥΔ βλέπε, επίσης, την υπ’ αριθ. Πρωτ. 4495/15.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΟΕΡ465ΧΙ8-

ΚΤΒ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 
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και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος III και 

τυχόν το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 

Το σύνολο των Τυποποιημένων Εντύπων Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) των τρίτων, στις ικανότητες των ο-

ποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ε-

ντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα/τα της σύμβασης που υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκα-

τό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά Ευρωπαϊκά 

Ενιαία Έγγραφα Σύμβασης, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότη-

τες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. 

Το ΤΕΥΔ για τον παρόντα Διαγωνισμό συμπληρώνεται από τους υποψήφιους με βάση το αναρτημένο στον 

ιστότοπο του παρόντος Διαγωνισμού αρχείο .doc και τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο τέλος της πα-

ρούσας Διακήρυξης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις της υπεργολαβίας, όπου απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, υποβολή του Τυποποιημέ-

νου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), επισυνάπτεται χωριστό/ά Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον/τους νόμιμο/μους εκπρόσω-

πο/πους του υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. Εφόσον ο 

υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπο-

γράφεται μόνο από αυτόν. 

 

Άρθρο 13ο 

Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 

13.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 5, είτε (α) με συστη-

μένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Γα-

λατσίου. Οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δή-

μου, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της πα-

ρούσας. Ο Δήμος Γαλατσίου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών 

που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

13.2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του ο-

ποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46 

Προσφορά του ……………2 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(διαστάσεων 100 cm × 80 cm & 110 cm × 85 cm) 

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……………………… 

                                            
2  Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και, σε περίπτωση ένω-

σης οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 
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13.3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημε-

ρομηνία υποβολής του άρθρου 5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. 

13.4. Για τις προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτι-

κό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορ-

ρίπτει ως μη κανονικές. 

13.5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

13.6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως ε-

ξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει να προσδιορίζεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της συμ-

μετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, κα-

θώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

13.7. Εναλλακτικές προσφορές & αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέ-

τουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 14ο 

Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης/αξιολόγησης – Κατακύρωση 

14.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφορών 

α) Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού παραλάβει τους κατατεθέντες για τον παρόντα Διαγωνισμό 

φακέλους προσφορών, ενημερώνει τους προσφέροντες εγκαίρως και προσηκόντως για την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, έτσι ώστε, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρί-

σκονται κατά την παρακάτω αναφερόμενη διαδικασία. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξου-

σιοδοτημένων εκπροσώπων τους, προβαίνει στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των κατατεθέντων προ-

σφορών. Οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοι-

χείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.  

γ) Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγω-

νισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

14.2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω: 

α) αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται οι ξεχωριστοί φάκελοι που 

ευρέθησαν εντός αυτού (φάκελος δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς & οικονομικής προσφοράς). 

β) η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφει 

ανά φύλο όλα τα δικαιολογητικά που ευρέθησαν εντός αυτού. Στη συνέχεια και εφόσον αυτό κριθεί δυ-

νατό από τα μέλη της, ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφο-

ρές καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 

γ) στην ίδια συνεδρίαση, εφόσον αυτό είναι εφικτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαι-

ολογητικών αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που τα δικαιολογη-

τικά τους κρίθηκαν επαρκή και αφού τις αξιολογήσει καταχωρεί στο ίδιο πιο πάνω πρακτικό τα αποτε-

λέσματα του ελέγχου αυτού. Σε περίπτωση που τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού κρίνουν ότι δεν είναι 
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εφικτή η αποσφράγιση και αξιολόγηση, στην ίδια συνεδρίαση, των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, 

διακόπτουν τη συνεδρίαση και ενημερώνουν τους υποψηφίους ότι οι τεχνικές τους προσφορές θα απο-

σφραγισθούν και αξιολογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση, για το χρόνο και τον τόπο της οποίας θα ενημε-

ρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως. 

δ) τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, αφού ολοκληρώσουν την αξιολόγηση και των τεχνικών προσ-

φορών, καταχωρούν στο Πρακτικό τους τα ευρήματά τους και, στην ίδια ή άλλη συνεδρίαση, προχωρούν 

στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων τα δικαιο-

λογητικά και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν επαρκή σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τη συ-

νημμένη σ’ αυτή Μελέτη. 

Σε περίπτωση που η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνει σε άλλη συνεδ-

ρίαση, ενημερώνονται προς τούτο οι υποψήφιοι, οι δε φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν απο-

σφραγίζονται αλλά τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από 

τα μέλη της Επιτροπής και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί στην ορισθείσα από την Επιτρο-

πή Διαγωνισμού επόμενη συνεδρίασή της. 

Το Πρακτικό (ή τα πρακτικά) της Επιτροπής Διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της και διαβιβάζεται 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί και να αναδειχθεί ο προσωρινός μειο-

δότης. 

ε) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η αναθέ-

τουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβα-

λαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Οικονομική 

Επιτροπή) και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

14.3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

A. Μετά την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών και 

την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται παρα-

κάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσωρινού αναδόχου, τα οποία, κατά περίπτωση, είναι: 

α) για τις ατομικές επιχειρήσεις, αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. & 

β) για τις εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.), αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιημένου (με τις 

τυχόν τροποποιήσεις) καταστατικού της εταιρείας. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για 

οποιοδήποτε αδίκημα σχετικό με όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσης. Υπόχρεοι στη προσ-

κόμιση αυτού είναι:  

α) στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, τα φυσικά πρόσωπα, 

β) στην περίπτωση των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 

(Ομόρρυθμων Εταιρειών και Ετερόρρυθμων Εταιρειών), οι διαχειριστές αυτών & 
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γ) στην περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας 

(Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης), το οποίο οφείλουν να καταθέσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίω-

ση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες 

που είναι γραμμένες στο ποινικό μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις 

καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προ-

σκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λό-

γους που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσης. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο 

χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

3) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής σε ισχύ από τα οποία να προκύπτει ότι 

δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανά-

λογη κατάσταση και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκα-

θάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Πι-

στοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές επιχειρήσεις. 

4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασια-

κών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βά-

ρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθε-

σμίας υποβολής προσφοράς3. 

5) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

6) Ασφαλιστική ενημερότητα: πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από 

τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έ-

χουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πι-

στοποιητικό (βλέπε και άρθρο 7 της παρούσης διακήρυξης). 

B. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλή-

θηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 

πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς, κατ' ανώτατο όριο 

για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

                                            
3  Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφό της Επιθεώρησης Εργασίας, από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει 

ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά 
με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την 
άμεση εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου. 
Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρο-
νικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Για 
την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου. 
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Γ. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν εί-

ναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Δ. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προ-

σφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Ε. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν απο-

δεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9 της παρούσης ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 10 της 

παρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέρο-

ντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτι-

κής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, η διαδικασία μα-

ταιώνεται. 

ΣΤ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Το πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαι-

ολογητικών, διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή η οποία έχει την αρμοδιότητα για την απόφαση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Ζ. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο 

τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

Η. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργά-

νου, να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. 

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών ποσοτήτων 

που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 17/2018 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμή-

μα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης). 

 

Άρθρο 15ο 

Δικαίωμα άσκησης ενστάσεων 

(σύμφωνα με τα άρθρα 127, 221 & 379 του Ν. 4412/2016) 

15.1. Κατά των πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τα παρακά-

τω οριζόμενα: 

 κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστή-

ματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
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των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών, 

 κατά οποιασδήποτε άλλης πράξης της αναθέτουσας αρχής που αφορά αυτόν το Διαγωνισμό η προ-

θεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πρά-

ξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

15.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στα άρθρα 127 & 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

15.3. 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 αναθέ-

τουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο. 

 

Άρθρο 16ο 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

16.1. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλει να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα 

λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της ισχύος της Σύμβασης και η αξία της θα είναι ίση με το 

πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

16.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του 

αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται, και θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τον όρο, ότι ο εγγυητής παραιτείται 

από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς επίσης και ότι αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να κα-

ταβάλει στην αναθέτουσα αρχή το ποσό της εγγύησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη 

ειδοποίησή του χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση και, ιδίως, χωρίς ο εγγυητής να δικαιούται να ερευνά 

την ύπαρξη ή το νόμιμο της απαίτησης. 

16.3. Εάν ο ανάδοχος δεν τηρήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του ως προς την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 17ο 

Περιεχόμενο Σύμβασης 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 

συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και της προσφοράς 

του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων 

που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει του-

λάχιστον τα εξής: 

 Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

 Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

 Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται. 
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 Την συμφωνηθείσα τιμή. 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

 Τον τρόπο παραλαβής. 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. 

 Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον κ. Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνον όταν αυτό προβλέπεται 

από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση 

των αρμοδίων οργάνων. 

 

Άρθρο 18ο 

Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης – Υπογραφή Σύμβασης 

18.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση προς αυτούς σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. 

18.2. 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 έκ-

πτωτος, με όλες τις συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-

σφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η δια-

δικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 19ο 

Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης 

Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. 

 

Άρθρο 20ο 

Παράδοση Ειδών – Προθεσμία Παράδοσης – Αντικατάσταση Ειδών 

Η παράδοση των προς προμήθεια σάκων απορριμμάτων θα γίνει τμηματικά και κατά την κρίση της αρμό-

διας Υπηρεσίας ως προς το χρόνο των παραδόσεων και τις παραδιδόμενες κάθε φορά ποσότητες αυτών, 

μέσα σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι παραδόσεις θα γίνονται στις αποθήκες του Δήμου με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή κατόπιν ειδο-

ποίησης – παραγγελίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

 

Άρθρο 21ο 

Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

21.1. Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά με την προσκόμιση, κάθε φορά, τιμολογίου σύμφωνα με τις παρα-

δοτέες κάθε φορά ποσότητες και τα μεγέθη των σάκων. 

Το τιμολόγιο (εις τριπλούν) του αναδόχου θα συνοδεύεται, κάθε φορά, από τα ακόλουθα δικαιολογητι-

κά: 
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α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 

αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη. 

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου. 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε παραλαβή των προς προμήθεια  

ειδών από την αρμόδια υπηρεσία και εφόσον δεν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 17/2018 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Κα-

θαριότητας & Ανακύκλωσης). 

21.2. Το ποσό της πληρωμής του αναδόχου βαρύνεται κάθε φορά με τις προβλεπόμενες από το Νόμο 

κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 22ο  

Απόρριψη παραδοτέων ειδών – Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων σάκων απορριμμάτων, με α-

πόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 23ο 

Ανωτέρα βία 

(σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016) 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέ-

βησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 24ο 

Δωσιδικία – Εφαρμοστέο δίκαιο 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, διένεξης ή διαφωνίας ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ των Δια-

γωνιζόμενων και του Δήμου, τόσο στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και στο πλαίσιο ε-

κτέλεσης της Σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί στην περίπτωση ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και ανα-

κήρυξης οριστικού αναδόχου, κατά τόπο αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δί-

καιο το ελληνικό. 

 

Άρθρο 25ο 

Ισχύς των οικονομικών προσφορών – Δυνατότητα παράτασης ισχύος 

25.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη 

ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά, η οποία ορίζει χρονική 

διάρκεια ισχύος μικρότερη του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

25.2. Εάν ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο Δήμος Γαλατσίου 

απευθύνει ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών 





18 

 

τους, αν αποδέχονται την παράταση για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερών ότι αποδέχονται την κατά τα ανωτέρω 

παράταση της ισχύος των οικονομικών προσφορών τους, οπότε παραμένουν ως υποψήφιοι, άλλως ότι 

δεν την αποδέχονται, οπότε παύουν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των 

ανωτέρω πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι αποδέχονται την παράταση. 

Η ανακοίνωση της επιλογής του προσωρινού αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς του, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησής 

του, η κατακύρωση μπορεί να γίνει στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής κ.ο.κ. 

 

Άρθρο 26ο 

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

26.1. Ολόκληρη η Διακήρυξη, το ΤΕΥΔ και η Μελέτη θα αναρτηθούν στο portal του Κεντρικού Ηλεκτρονι-

κού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστο-

σελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr). Επίσης, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρ-

τηθεί στο διαδικτυακό τόπο της «Διαύγεια» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou).  

26.2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον Τύπο και δη σε μία (1) εβδομαδιαία τοπι-

κή εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), το οποίο διατηρείται 

σε ισχύ σύμφωνα με τα άρθρα 377 § 1 περ. (82) και 379 § 12 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

26.3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο και παρακρατούνται 

κατά την πρώτη πληρωμή του (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄/68), η 

οποία προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄/163)). 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 
 
 
 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.galatsi.gov.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou




ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(διαστάσεων 100 × 80 cm & 110 × 85 cm) 

 

Της (επωνυμία επιχείρησης) ………………………………………………………………………………………………………………………., 

(έδρα) ………………………..........................................., (οδός) ...……………………………………………, (αριθμός) …………, 

(τηλέφωνο) ………………………………………, (fax) ……………………………………………., (Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου) ……………......................@..................................... . 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1.  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(διαστάσεων 100 cm × 80 cm) 

14.418 kg €  

2.  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
(διαστάσεων 110 cm × 85 cm) 

2.995 kg €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) €  

 

…………………………………………, ……/……/2018 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
 
 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 





                  

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΕΩΣ 

(ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) 

 

 

2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
  
ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΑ-

ΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

 

17 / 2018 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ : 35.998,38 € 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩ-

ΣΗΣ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΕΩΣ (ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)» 

 
  ΑΡ. ΜΕΛ.:    17  / 2018 
  Κ.Α. :         20.6634.0001 
  Κ. Α. :        35.6634.0001 

 
  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων 
που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες προσωρινής και υγιεινής εναπόθεσης απορριμμάτων. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% α-

νέρχεται στο ποσό των 35.998,38 € και θα βαρύνει τους Κ.Α 20.6634.0001 (29.500,00 €)  & 

35.6634.0001 (6.500,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις: 

α) του Ν.3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  
β) Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
γ) του Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
δ) του Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια. 
   
 
 
                                                                                ΓΑΛΑΤΣΙ   12/07/2018  
                                                                              

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 

                     ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩ-

ΣΗΣ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΟΛΕΩΣ (ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)» 

 
  ΑΡ. ΜΕΛ.:    17  / 2018 
  Κ.Α. :         20.6634.0001 
  Κ. Α. :        35.6634.0001 

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ  Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια δύο ειδών, σε ό,τι αφορά στις διαστάσεις, πλαστι-
κών σάκων απορριμμάτων, για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύγχρονης προσωρινής και 
υγιεινής εναπόθεσης και αποθήκευσης  απορριμμάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στην 
διακήρυξη. 
Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικές προδια-
γραφές έρχεται σε αντίφαση με τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, και Υπ. Α-
ποφάσεις και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπισθεί από ένσταση διαγωνιζόμενου, 
όπως εξ΄ άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ισχύουν τα αναφερόμενα στους σχετι-
κούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, και Υπ. Αποφάσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και για 
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 
Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή των σάκων και 
εφόσον  δεν διαπιστώθηκε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά τους. 
Η συνολική ποσότητα μπορεί κατά την κρίση της υπηρεσίας  να παραγγελθεί τμηματικά.   
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ο  χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή του είδους θα ορισθεί με την προ-
σφορά και θα είναι τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο. Κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί μέ-
σα στο χρονικό αυτό διάστημα και δεν διαπιστώθηκε κατά την παραλαβή των ειδών, οφειλο-
μένη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από την 
ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Οι  υπό προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων  θα είναι αρίστης ποιότητας κατασκευής, 
δεν θα παρουσιάζουν προβλήματα κατά την χρήση τους (διαρροές, κλπ) και κατασκευασμέ-
νες με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεταφορά και 
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παράδοση των σάκων  σε χώρο του Δήμου που θα του υποδειχθεί. Επίσης είναι υπεύθυνος 
για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του μέχρι την παρά-
δοση τους στην  επιτροπή παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι οι παραδοθέντες σάκοι α-
πορριμμάτων ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης, συγγραφής υποχρεώ-
σεων και τεχνικές προδιαγραφές, είναι απαλλαγμένοι από κάθε κρυφό ή φανερό ελάττωμα, 
θα ανταποκρίνονται δε από κάθε πλευρά στην χρήση  για την οποία προορίζονται.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1) Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 110Χ85 για την Υπηρεσία Πρασίνου, 

θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι όπως παρακάτω αναφέρεται: 

 Υλικό : πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ αναγέννησης. 

 Διαστάσεις : Το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 110 cm (εκατοστά) ενώ το πλάτος 

του 85 cm (εκατοστά) και θα φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm (εκατο-

στών) περίπου, περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση στα 65 cm (εκατοστά). 

 Αντοχή σε εφελκυσμό και θραύση: η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην 

ανοίγει σε μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 40 Kg κιλών. Οι ενώσεις στην 

βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμοσυγκολλητική ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος 

του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σα-

κούλας. 

 Χρώμα : αδιαφανής σάκος χρώματος πρασίνου με λογότυπο χρώματος μαύρου που 

θα αναφέρει ¨ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ¨. 

 Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι περίπου 8-10 σακούλες 

ήτοι βάρος ανά σακούλα 111 – 122 gr.   

 Συσκευασία : θα είναι ανά είκοσι 20 Kg (κιλά).  

2) Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 100Χ80 για την Υπηρεσία Καθαριότη-

τας, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι όπως παρακάτω αναφέρεται: 

 Υλικό : πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ αναγέννησης. 

 Διαστάσεις : Το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 100 cm (εκατοστά) ενώ το πλάτος 

του 80 cm (εκατοστά) και θα φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm (εκατο-

στών) περίπου, περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση στα 60 cm (εκατοστά).    

 Αντοχή σε εφελκυσμό και θραύση: η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην 

ανοίγει σε μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 20 Kg κιλών. Οι ενώσεις στην 

βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμοσυγκολλητική ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος 

του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της σα-

κούλας. 

 Χρώμα : αδιαφανής σάκος κόκκινος με λογότυπο χρώματος μαύρου που θα αναφέρει 

¨ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ¨. Από τη συνολική ποσότητα, τα 500 Kg θα είναι χρώματος 

μαύρου χωρίς λογότυπο. 

 Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι περίπου 13-14 σακού-

λες ήτοι βάρος ανά σακούλα 70 – 75 gr.   
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 Συσκευασία : θα είναι ανά είκοσι 20 Kg (κιλά).  

Κατά την ημέρα του διαγωνισμού οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προ-

σφορά και αντιπροσωπευτικά δείγματα σάκων της προσφερόμενης ποιότητας υλικού 

(πρώτης Α΄ αναγέννησης πολυαιθυλένιο) με όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

τους. 

Επίσης, σε ανεξάρτητο φάκελο (φάκελος τεχνικής προσφοράς) θα πρέπει να αναφέρονται οι 

ακριβείς διαστάσεις των σάκων, το πάχος του υλικού, το βάρος ανά τεμάχιο, ο αριθμός των 

τεμαχίων ανά κιλό, και τέλος το υλικό κατασκευής. 

 
                                                                                            ΓΑΛΑΤΣΙ  12/07/2018 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 

                ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩ-

ΣΗΣ 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» 

 
  ΑΡ. ΜΕΛ.:    17  / 2018 
  Κ.Α. :         20.6634.0001 
  Κ. Α. :        35.6634.0001 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ  
ΔΑΠΑΝΗ  

1. 
Πλαστικοί σάκοι απορριμ-
μάτων 100X80 cm 

Kg 14.418 1,65 € 23.789,70 € 

2. 
Πλαστικοί σάκοι απορριμ-
μάτων 110Χ85 cm 

Kg 2.995 1,75 € 5.241,25 € 

   ΣΥΝΟΛΟ   29.030,95 € 

   Φ.Π.Α. 24%      6.967,43 € 

   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  35.998,38 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            ΓΑΛΑΤΣΙ  12/07/2018 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 

                ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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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 φορέα1  
και τη διαδικασία ανάθεσης  
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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 φορέα2  

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 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6063] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΟΥΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, 11146] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Π. ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ] 
- Τηλέφωνο: [2132055315, 370] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies@galatsi.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.galatsi.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ - 
19640000-4] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

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

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκα-
τάστασης του οικονομικού φορέα, ανα-
φέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίη-
σης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι3 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση4; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 
κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 
20: ο οικονομικός φορέας είναι προστα-
τευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επι-
χείρηση»5 ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμά-
των προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο πο-
σοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομέ-
νων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ερ-
γαζομένων ανήκουν οι απασχολούμε-
νοι. 

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

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατά-
λογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομι-
κών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πι-
στοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστή-
ματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπο-
γράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλό-
γου ή του πιστοποιητικού και τον σχετι-
κό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φο-
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κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα ο-
ποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποί-
ηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη 
στον επίσημο κατάλογο6: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέ-
ρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό α-
παιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση πλη-
ρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες 
που θα δίνουν τη δυνατότητα στην α-
ναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή δια-
τίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ρέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία ανα-
φοράς των εγγρά-
φων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης από κοινού με άλλους7; 

[] 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   (ε-
πικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμέ-
να καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομι-
κούς φορείς που συμμετέχουν από κοι-
νού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξί-
ας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήμα-
τος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οι-
κονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

[   ] 
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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 προ-
σώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φο-
ρέα 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 στοι-
χεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις 
μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕ-
ΩΝ8  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κρι-
τήρια 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 μέ-
ρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπο-
γεγραμμένο 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 φο-
ρέα 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 απαι-
τούνται 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 πληροφορί-
ες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμ-
βασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργο-
λαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προ-
τεινόμενων υπεργολάβων και το ποσο-
στό 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 καταδίκες9 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση10· 

2. δωροδοκία11,12· 

3. απάτη13· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες14· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας15· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων16. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου17 
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 α-
νωτέρω (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 ισχύ-
ει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): 
[……][……][……][……]18 

Εάν ναι, αναφέρετε19: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής α-
πόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικα-
στεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην κα-
ταδικαστική 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 εγ-
γράφων): 
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[……][……][……][……]20 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφα-
σης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιο-
πιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 
λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)21; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν22: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνι-
κής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπλη-
ρώσει όλες τις υποχρεώσεις του ό-
σον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης23, 
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 από-
φασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής από-
φασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου απο-
κλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κατα-
βάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συ-
μπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προ-
στίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;24 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ 

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

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να ανα-
φερθούν λεπτομε-
ρείς πληροφορίες 
[……] 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 25 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή α-
φερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερό-
ντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου26; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λά-
βει μέτρα που να αποδεικνύουν την α-
ξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρ-
ση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε ο-
ποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατα-
στάσεις27 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθα-
ριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτι-
κού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικα-
σία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους ο-
ποίους 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 επι-
χειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις28  
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 σο-
βαρό επαγγελματικό παράπτωμα29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέ-
ας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμ-
φωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του αντα-
γωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέ-
ας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων30, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικα-
σία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχεί-
ρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβου-
λές στην αναθέτουσα αρχή ή στον ανα-
θέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης31; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέ-
λεια32 κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρη-
σης που είχε ως αποτέλεσμα την πρό-
ωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες πα-
ρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέ-
ας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επι-
βεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευ-
δών 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 κρι-
τηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρ-
χή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης α-
ποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχε-
ται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέ-
κτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρε-
άσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή 
ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εται-
ρειών που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/200533: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμο-
γής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέ-
ας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτή-
ρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρο-
νται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμέ-
νος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορι-
κά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 
στο κράτος μέλος εγκατάστασής34; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων):  
[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επί-
γνωση 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 αναφέρονται35, 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 δωρεάν36. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετι-
κά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορι-
σμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέ-
ρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέ-
ρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης 
για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική πε-
ριγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

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

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

4 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. 

5 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 
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6 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

8  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.” 

9 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.  

10 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). 

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

“διαφθορά”. 

12 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). 

13 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. 

14 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. 

15 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”. 

16 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.". 
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17 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 ) 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

21 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)  

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

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

λήφθηκαν.  

23 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).  

24 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  

25 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

28 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

31 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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33 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

34 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. 

35 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

36 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.  




