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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

  Ελευσίνα,  08/03/2019 

  Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: οικ. 70146 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 
Ταχ. Δ/νση:        Ηρώων Πολυτεχνείου 78 
Ταχ. Κώδικας: 192 00 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Πληροφορίες για τους όρους της 
Διακήρυξης:     Α.  Φραγκιαδάκη 
Τηλέφωνο:       213 2047009 
FAX:                  213 2047075 
Email :  afragiadaki@patt.gov.gr 
Πληροφορίες για τεχνικά θέματα: 
Δ/ντής ΚΤΕΟ Μάνδρας: Δ. Δράγης 
Τηλέφωνο: 2105540280 
FAX:            2105549542 
Εmail:       kteo@patt.gov.gr 
                  mankteo@otenet.gr       
 
 

  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια ειδών και 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την 

πιστοποίηση και επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ 

Μάνδρας  

 

CPV:30144300 «Μηχανήματα Μέτρησης 

                    Οχημάτων» 

           

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

                           ΚΑΕ 1729 

Κριτήριο κατακύρωσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ. 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 
(ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΕ ΜΙΚΤΗ) 
 

 
 
 
          ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                        
             ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                       ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ        
         

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 
 Τ.Κ. 19 200 

19/03/2019 Τρίτη 15:00 μμ  
Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Γραμματείας  
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    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ               ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Ημερομηνία 
 

Ημέρα 
 

Ώρα 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 
 Τ.Κ. 19 200 

20/03/2019 Τετάρτη  10:00πμ   

 
* Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από ώρας 9:30 π.μ. μέχρι 
τις  10:00 π.μ.  
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:  
1. Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει, 
2. Τον Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

6. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

7. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει 

8. Τον Ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
9. Το άρθρο 1 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

10. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις» 

11. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει, 

12. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής   διαχείρισης  και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

13. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

14. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

15. Το άρθρο 99 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4270/2014»  του Ν. 4583 (ΦΕΚ 212/τ. 
Α΄/18-12-2018) 

16. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την 
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τελική τροποποίηση – κωδικοποίησή του με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) 
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 
1661 Β΄) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής,   

17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία», 

18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
19. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

20. Την Υ.Α. 20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
21. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ : ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής», 

22. Την υπ’ αριθμ. 348/2018(ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019» 

23. Την υπ’ αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019 και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019» 

24. Την με αριθμ. οικ. 48105/10-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 
114) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   με το  ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 122/15-03-2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
176/18-04-2017 και το ΦΕΚ  Β΄ 114/29-12-2017. 

25. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 8840/2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
39/τ.Β’/2017) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του 
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», 

27. Την υπ. αρ. 161/2016 απόφαση (κατευθυντήρια οδηγία 15, αρ. πρωτ. 5797/25-11-2016) 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης 
για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016(Α΄147) 

28. Την υπ. αρ. 3/24-1-2018 απόφαση (κατευθυντήρια οδηγία 23, αρ. πρωτ.949/13-2-2018) 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά θέματα 
συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του 
Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» 

29. Το υπ. αρ. πρωτ. 5035/28-9-2018 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Ζητήματα που 
άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από 
τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού» 

30. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης», 

31. Την υπ’ αριθ. 260/2019 (ΑΔΑ : ΩΨΗΚ7Λ7-6ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. 
Δυτ. Αττικής, 1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Ανοικτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
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Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 4) Τριμελούς Επιτροπής 
Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων & 
Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α», 

32. Το γεγονός ότι σύμφωνα με   την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661 Β΄) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, στις 
αρμοδιότητες των ΚΤΕΟ «…. είναι ο περιοδικός έλεγχος των οχημάτων που αφορά την 
ασφαλή κυκλοφορία τους, οι ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων, που αφορά την ασφαλή 
κυκλοφορία τους, οι ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, η τεχική επιθεώρηση οχημάτων όλων των κατηγοριών, όπου αυτή 
απαιτείται και η συμπλήρωση των τεχνικών στοιχείων ….» και ότι ο εξοπλισμός του 
ΚΤΕΟ Μάνδρας είναι πεπαλαιωμένος και χρήζει αναβάθμισης, προκειμένου  να καταστεί 
πλήρως λειτουργική μια μεικτή γραμμή ελέγχου οχημάτων με σκοπό να αξιοποιηθούν 
και πιστοποιηθούν σύμφωνα με την Υ.Α. 20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να εξυπηρετούνται οι 
ιδιοκτήτες οχημάτων της Δυτικής Αττικής. 

33. Το υπ. αρ. οικ. 46580/14-2-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών με θέμα: 
«Πιστοποίηση και επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας» 

34. Το υπ. αρ. πρωτ. Γ.Δ.Μ.Ε.-48363/15-2-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα : «Πιστοποίηση και επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ 
Μάνδρας» 

35. To από 27/2/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΚΤΕΟ Μάνδρας με συμπληρωματικά είδη και 
υπηρεσίες που απαιτούνται 

36. Την υπ’ αριθμ. 388/2019 (ΑΔΑ:Ψ7ΤΥ7Λ7-9Κ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους  
74.400,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών και 
υπηρεσιών  για την πιστοποίηση και επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας σύμφωνα με 
την Υ.Α. 20794/2222/2012(ΦΕΚ 1466Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

37.  Την υπ. αρ. πρωτ. 56170/22-2-2019(ΑΔΑ:6Κ037Λ7-ΨΦΧ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 74.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1721 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών πληρωμής του Φορέα μας) στον ΚΑΕ 1729 του ΕΦ 06072  
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. 

38. Την υπ. αρ. 606/2019 (ΑΔΑ:ΩΗ497Λ7-73Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει 
της τιμής σε ευρώ,  για την προμήθεια ειδών και ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
για την πιστοποίηση και επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας (μετατροπή-
συμπλήρωση μιας γραμμής ελέγχου εκ των υφισταμένων γραμμών ελέγχου 
οχημάτων BEISSBARTH). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα προς προμήθεια  είδη και υπηρεσίες απαιτείται να είναι συμβατά με 
την προς μετατροπή-συμπλήρωση υφιστάμενη γραμμή ελέγχου οχημάτων 
BEISSBARTH προκειμένου αυτή να πιστοποιηθεί και να καταστεί πλήρως λειτουργική 
ως μικτή.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ Μάνδρας, 
κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   
   
Οι υπηρεσίες της παρούσας διακήρυξης αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Γ’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
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Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για είκοσι μέρες και όχι 
πέραν του συνολικού προϋπολογισμού των 74.400,00 συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Η δαπάνη των  74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2019, Ειδικού Φορέα 
06072, ΚΑΕ 1729. 
 

       
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την 
ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 
1γ του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα την 
20/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών 
και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην 
αίθουσα Συνεδριάσεων). 
 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη 
Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
(υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, 
με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία 
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα 
Τρίτη ημερομηνία  19/03/2019  και έως 15:00 μ.μ. 
 
Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 20/03/2019), η 
κατάθεση των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  της παρούσας διακήρυξης. 

 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της 
εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. 
 
Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που 
υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς κατά την 

έννοια   του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
παρούσας και πληρούν  τους  όρους  της  παρούσας, ήτοι : 

 
 Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
 Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 Συνεταιρισμοί. 
 Κοινοπραξίες συμμετεχόντων 
 

 
2.  Οι προσφορές, θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της 

υπηρεσίας και του διαγωνιζόμενου.  
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3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα 

(180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

 
4.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : 

               α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους, που επισυνάπτονται. 
  

β) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα 
παραρτήματά της θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της 
αναθέτουσας αρχής: www.patt.gov.gr 
 
Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισμού παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών -
Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα) 

 
Οι παραλήπτες την διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας τη διακήρυξη ως προς το συνολικό αριθμό σελίδων και των 
παραρτημάτων της και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε έλλειψη, να το γνωρίσουν 
έγγραφα στην Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών της 
Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Αττικής) και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 
Προσφυγές νομιμότητας κατά του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της 
διακήρυξης εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα (4 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών) θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής  
www.patt.gov.gr. 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών-πληροφοριών-διευκρινίσεων 
υποβάλλονται στην υπηρεσία μας γραπτώς με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας 
Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 
 
Αρμόδια υπάλληλος για τους όρους της διακήρυξης: Αριάδνη Φραγκιαδάκη,  
τηλ: 213 2047 009, fax : 213 2047 075 και για τεχνικά θέματα ο Δ/ντής ΚΤΕΟ 
Μάνδρας: Δημήτρης Δράγης τηλ:210 5540280, fax:210 5549542  
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016 

 
 
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 

σφραγισμένη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
από την παρούσα διακήρυξη. 

 
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή 

να αποστέλλονται  στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 
στην Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, αυτές θα 
περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη ημερομηνία   19/03/2019 και έως 
15:00 μ.μ. 

 
3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην αρμόδια Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες 
που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται 
κατά την καταληκτική ημερομηνία (20/032019) στην αρμόδια Τριμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών & 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 
αυτής μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης, ήτοι στις  9:30 π.μ. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της 
αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με τη Γραμματεία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για να 
διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί προσφορές, κατά τα ως άνω οριζόμενα και σε 
καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 
4. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
 
5. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά 

φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον 
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νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
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 εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

 

7. Η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας 
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 
 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 
 

 Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής, Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Τ.Κ. 19 200, 3ος όροφος, γραφείο 306 
(Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών), και η παραλαβή της γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω 
courier, η Π.Ε.Δ.Α. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοσή της. 

 Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό 
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν με 
έγγραφο στην Π.Ε.Δ.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά 
της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παρεληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 
διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : 
www.patt.gov.gr. Επίσης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο Κεντρικό 
κατάστημα της Π.Ε.Δ.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

(άρθρο 92 του Ν. 4412/2016) 
 
 Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α)   Η λέξη «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής».  
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό 

(Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, Τμήμα Προμηθειών). 

γ)  Ο αριθμός της Διακήρυξης. 
δ)  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 
ε)  Τα στοιχεία του αποστολέα.  

 
 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί σφραγισμένοι 

φάκελοι με τις εξής ενδείξεις : Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής», σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, Β. «Τεχνική Προσφορά», 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ και Γ. «Οικονομική 
Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄.   
 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, 
που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Η προσφορά υποβάλλεται εις τριπλούν (1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα) 

 
 Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05/10/1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/1984 (Α' 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Στα έγγραφα της σύμβασης του 
άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα 
– εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

  
 Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των 
προσφορών να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας 
τους 
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ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  
(άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 

 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 
πρέπει να περιέχει: 
 

1.  Το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 
4 του Ν.    4412/2016, συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα με όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται. (Παράρτημα Ζ΄). 

 

Διευκρίνιση για  το  ΤΕΥΔ: 

Το  Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

    -Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας  ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.    4412/2016, συμπληρωμένο από 
τον Οικονομικό Φορέα με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται. (Παράρτημα Ζ΄). 

2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.) και τις μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή ατομική 
επιχείρηση και Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν 
πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα.   

 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να: 
 
i)  Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii) Δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
Δηλώνεται ότι πληρούνται όλοι οι όροι του διαγωνισμού. 
iii)Δηλώνεται ότι: α)δεν αθετεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας και 
β)τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
 
4. Πιστοποιητικό προηγούμενης εμπειρίας σε ανάλογες εργασίες, αποδεικνυόμενη με 
σχετικά έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, συμβάσεις,κλπ) 
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Διευκρινίσεις: 
 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις, 
υποβάλλουν: 

 
 οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε. 
    Τα μέλη του ΔΣ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
όλα τα μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 
Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση 
αφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή 
Κοινοπραξία. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί 
με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία. 

 
 
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρνουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
(σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4250/2014). 

 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες 
μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους 
αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 

 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά αντίγραφο παραστατικού εκπροσώπησης. Ειδικά 
τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν και παραστατικό από το οποίο να προκύπτει ο 
νόμιμος εκπρόσωπός τους.  

 
Η αρμόδια Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 102 του  Ν. 4412/2016, και οι προσφέροντες υποχρεούνται 
να τα προσκομίσουν μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την 
επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

(άρθρο 94 του Ν. 4412/2016) 
 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «τεχνική προσφορά» πρέπει να 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  
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Να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται πλήρως τους 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών-απαιτήσεων-γενικών υποχρεώσεων, όπως αυτές  
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

        ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  

    (άρθρο 95 του Ν. 4412/2016) 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «οικονομική προσφορά» πρέπει 
να περιέχει την οικονομική προσφορά - προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για το 
σύνολο των ειδών και των υπηρεσιών και να μην υπερβαίνει το ύψος του 
προϋπολογισμού. 
 . 
Ειδικότερα: 
1.Με την οικονομική προσφορά, η τιμή για την ανάδειξη  αναδόχου που θα αναλάβει  
την προμήθεια ειδών και ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την πιστοποίηση και 
επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας (μετατροπή-συμπλήρωση μιας γραμμής 
ελέγχου εκ των υφισταμένων γραμμών ελέγχου οχημάτων BEISSBARTH) θα 
δοθεί για το σύνολο των ειδών και των υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄της παρούσας. 
 
2. Για την καταγραφή της τιμής της προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας διακήρυξης, βασιζόμενοι στα όσα ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας Διακήρυξης. 
 
3. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες υπέρ 
τρίτων κρατήσεις εκτός από το ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση του υλικού 
ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 
διακήρυξη. 
 Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ θα γίνει με δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα αναγράφεται 
στην προσφορά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά 
μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. 
 
 
4.Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
5.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι 
προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων. 
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6.Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα 
διακήρυξη ποσότητες-εργασίες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
7.Προσφορά  που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
 
8.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών 
και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. 
 
Με την υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμό και δη με την υποβολή της 
Οικονομικής Προσφοράς, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
9.Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  (χαμηλότερη  τιμή) 
σε ευρώ με Φ.Π.Α. για το σύνολο των ειδών και των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και  εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄). 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 μέρες 
προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. 

2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη αρχική 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης  ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(άρθρο 100 & 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 

107 του Ν.4497/2017) 
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1. Η Τριμελής  Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη στα 
γραφεία της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμων 
εκπροσώπων τους, προσκομίζοντας αντίγραφο παραστατικού εκπροσώπησης. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο γνωμοδοτικό όργανο μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μια δημόσια 
συνεδρίαση-σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016-από την 
Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας /Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον 
προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών, των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
διακήρυξης. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό. 
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων των προσφορών 
αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί. 
Ειδικά για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες ευρώ 
(60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα εκδίδεται 
μια απόφαση, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται 
μια απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α)όλων των 
σταδίων της πρ. 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β)του δεύτερου 
σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας 
και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) προ 
ΦΠΑ, ή σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) προ ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

(άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
 

1.   Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται 
από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
2.  Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που 
δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς 
τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων και 
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων 
της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

 
3.   Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση 

των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, 
το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 
μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

 
5.  Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 

σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 
αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(άρθρο 103 του Ν. 4412/2016) 
 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την αναφερόμενη στο άρθρο 6ο του 
παρόντος απόφαση, το Τμήμα Προμηθειών τον προσκαλεί  να υποβάλει εντός 
προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο σε τρία αντίτυπα, ένα 
πρωτότυπο και δύο αντίγραφα, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως 
αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά την ακόλουθη διαδικασία:   
 
α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:   
 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από 
τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.   

 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.   

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

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.   

 

(3)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 
β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:   
 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
  
Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., και Ι.Κ.Ε. τα μέλη του ΔΣ και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  
 
 
 
 
γ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:   
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 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και βεβαίωση αρμόδιας αρχής 
ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.   
Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά όλα τα μέλη 
του  Διοικητικού τους Συμβουλίου.  
    
  
δ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:   

 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που 
συμμετέχει στην Ένωση.   
 
Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν: 
 
 (1) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτηση συμμετοχής.  
Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. ΕΞ-12161-2018/10001/12-1-2018 
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας-Γραφείο Ειδικού Γραμματέα αναφορικά με 
την  αδυναμία έκδοσης Πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων , από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, για την 
απόδειξη της μη υπαγωγής του αναδόχου στις ως άνω περιπτώσεις, ο ανάδοχος 
πρέπει να υποβάλει την προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παρ. 2, του Ν. 4412/2016, 
ένορκη βεβαίωση. 
 
(2) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη 
Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 
του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως µε τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι 
ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία). 
 
(3) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι δεν 
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έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην απρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016, ήτοι τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Παραρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
 
Σημειώνεται ειδικά ότι:   
 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις.   
 
 
-Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για το σκοπό αυτό (πχ. Ιδιωτικό συμφωνητικό). 
 
-Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας  ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 
 
-Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 
 
 
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της σύμβασης, 
να ζητήσει την επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει 
απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει να το προσκομίσει.   
 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 
υπογράφονται από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
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που υποβλήθηκαν, 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 και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 
(15) επιπλέον ημέρες.  
 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
χαμηλότερη τιμή, 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.  
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται 
η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  
 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής και τη διαβίβασή του στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Αττικής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 
προσφυγή στον επόμενο ανάδοχο, εφ’ όσον υπάρχει, είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και 
στις διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο 9Ο  
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

(άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016) 
 

 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
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ακόλουθους λόγους: 
1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη 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 ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της25.6.1997, 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, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 
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 ορίζονται 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), 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 νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών ΙΚΕ και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 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 όταν η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις 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 
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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 δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  
 
3. 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.  
 
4. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
5. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 σύμβασης. 

 
Άρθρο 10ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
(άρθρα 105 του Ν. 4412/2016) 

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής μπορεί να 
αποφασίσει την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών και των υπηρεσιών  σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο αρ. 104 του Ν. 4412/2016.   
 
Το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε.Δ.Α. κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης σε 
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης  εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
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πρόσκλησης. 
 
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

 
Άρθρο 11ο  

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
(άρθρο 106 του Ν. 4412/2016) 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής μπορεί να 
αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: α) εφόσον η 
διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 
σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου του προηγούμενου άρθρου της 
παρούσας διακήρυξης. 
 

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα, με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
μετά από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
i) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, ii) αν οι οικονομικές και 

τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα 
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, iii) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, iv) αν η 
επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, v) στην 
περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του N. 4412/2016, και vi) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής μπορεί, μετά από γνώμη 
της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
ανωτέρω πραγράφους, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται 
με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 
προσφορών. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά 
από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να αποφασίσει, παράλληλα με τη 
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ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιοσδήποτε φάσης της 
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
άρθρων αυτών.  
 
Η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 
4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

(άρθρο 127 & 221 του Ν. 4412/2016) 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται 
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και την υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, εξετάζεται από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα 
με το άρθρο 376 παραγ. 11.  Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό 
ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να 
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
 
Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
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εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, τα ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης 
ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – 
μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών  και  Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα 
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών 
ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).  
  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου.  
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική 
παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων 
και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

(άρθρα 203 & 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016) 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου: 

1. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ματαιώνεται 
σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 106.  
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2.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του και 
παρουσιάζεται οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας 
όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
του ΚΤΕΟ Μάνδρας , κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
της Περιφέρειας Αττικής και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε  ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών 
και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 

β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
4412/2016.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

(άρθρα 206, 208 & 219 του Ν. 4412/2016) 
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και ανάθεση παροχής των 
υπηρεσιών για την πιστοποίηση και επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας 
(μετατροπή-συμπλήρωση μιας γραμμής ελέγχου εκ των υφισταμένων γραμμών 
ελέγχου οχημάτων BEISSBARTH) θα γίνει από Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-
Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Η πραγματοποίηση της προμήθειας των ειδών και των υπηρεσιών θα εκτελεστεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
 
Για την παράδοση-παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών ισχύουν τα αναφερόμενα στα 
άρθρα 206, 208 & 219 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

 

1. Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και για είκοσι μέρες.  
2. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις από την 
σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις τους, η σύμβαση καταγγέλλεται  μονομερώς από 
πλευράς Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Δ.Α. με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες. 
 
Σε περίπτωση που εκλείψει μερικώς η ανάγκη της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ή 
προκύψει νέα ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης. 
 
Η υπηρεσία μπορεί να διακόψει τη συναφθείσα σύμβαση, πριν από τη λήξη της χωρίς 
να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο εφόσον καλύψει τις ανάγκες της 
από φορείς του δημοσίου ή δωρεές. 
 
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν 
λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
επέλευση του συμβάντος ανωτέρας βίας. 
 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός 
Περιφέρειας Αττικής, ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η 
ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου που αφορά την παρούσα Διακήρυξη, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων προμηθειών-
υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
(άρθρο 200του Ν. 4412/2016) 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά ημερολογιακό μήνα από την Δ/νση Ταμειακής 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/09-
05-2013) υποπαράγραφο Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών» 
παρ. 3, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων 
από το Νόμο δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
 

-  Βεβαίωση παραλαβής  από την  Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής 
που     θα συγκροτηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

     -  Τιμολόγια. 
 -  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 - Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που 
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή 

      
Οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
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Η δαπάνη θα βαρύνει κατά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ  
(74.400,00 €)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τον ΕΦ 06072, ΚΑΕ 1729 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α οικ. Έτους 2019.    
 

ΑΡΘΡΟ 18ο  
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

(άρθρα 105 παρ. 4-5, 132 & 217-218 & του Ν. 4412/2016) 
 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η σύμβαση, το κείμενο της οποίας 
επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).  
 
Στο κείμενο της σύμβασης ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, 
τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών 
και/ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα 
που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο 
συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή 
από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή 
προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή 
του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό. 
 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 
217 του Ν. 4412/2016, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα 
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας 
της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 
1. Πραγματοποιήθηκε το σύνολο της προμήθειας των ειδών και υπηρεσιών σύμφωνα 

με τους οριζόμενους, από την παρούσα διακήρυξη όρους και τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Γ΄ .  

 
2. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
 

3. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 
διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου, η οποία 
θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή  γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από 
αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι 
αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 
μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  
 
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών 
προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1.  Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, 
φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει 
σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να  επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας 
αρχής.  

 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί 
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BEISSBARTH ΤΟΥ 
ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΣΕ ΜΙΚΤΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 20794/2222/2012 
(ΦΕΚ 1466Β) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. 
 
ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BEISSBARTH 

 Αμορτισερόμετρο 

 Εξομοιωτής φορτίου 

 Φορητό Επιβραδυνσιόμετρο 

 Καλώδιο OBD 

 Ανιχνευτής διαρροής υγραερίου LPG για οχήματα κινούμενα με LPG 

 Ηχόμετρο 

 Κιτ ελέγχου οχημάτων 4χ4 

 Σετ αναμεταδοτών πίεσης αερόφρενων για βαρέα οχήματα (1) 

 Ένας Εξυπηρετητής (SERVER) 

 Λογισμικό και παραμετροποίηση στη γραμμή ελέγχου, ώστε αυτή να λειτουργεί 
πλέον ως μικτή 

 Μηχανογραφική εφαρμογή που θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Υ.Α. 
20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β) όπως ισχύει, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης 
ψηφιακής υπογραφής. 

 Διακρίβωση στα μηχανήματα και όργανα όπου απαιτείται καθώς και 
πιστοποιητικά καλής λειτουργίας τζογομέτρου και ανυψωτικού λάκκου  

 Υπηρεσίες Συμβούλου πιστοποίησης 

 Υπηρεσίες Φορέα πιστοποίησης 
 
Για τα ανωτέρω μηχανήματα να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και 
τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον για ένα έτος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ  - 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη τιμή για την 
προμήθεια των ειδών και ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την πιστοποίηση και 
επαναλειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας (μετατροπή-συμπλήρωση μιας γραμμής 
ελέγχου εκ των υφισταμένων γραμμών ελέγχου οχημάτων BEISSBARTH) για το 
σύνολο των ειδών και των υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄της παρούσας. 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ Υ.Α. 

20794/2222/2012 (ΦΕΚ 
1466Β), ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 
  1. 

 
Αμορτισόμετρο 
 

1   

 
2. 

 
Εξομοιωτής φορτίου 
 

1   

 
3. 

 
Φορητό 
Επιβραδυνσιόμετρο 
 

1   

 
4. 

 
Ανιχνευτής διαρροής 
υγραερίου LPG για 
οχήματα κινούμενα με LPG 
 
 

1   

5. Καλώδιο ΟΒD 1   
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6. 

 
Hχόμετρο 
 
 

1   

 
7. 

 
Κιτ ελέγχου οχημάτων 4χ4 
 

1   

 
8. 

 
Σετ αναμεταδοτών πίεσης 
αερόφρενων για βαρέα 
οχήματα  

 
 

1 (σετ) 

  

 
9. 

 
Ένας εξυπηρετητής 
(SERVER) 

1   

 
10. 

 
Λογισμικό και 
παραμετροποίηση στη 
γραμμή ελέγχου, ώστε 
αυτή να λειτουργεί πλέον 
ως μικτή 

1   

 
11. 

 
Μηχανογραφική εφαρμογή 
που θα καλύπτει τις 
απαιτήσεις της Υ.Α. 
20794/2222/2012 (ΦΕΚ 
1466Β) όπως ισχύει 
περιλαμβανομένης της 
εγκατάστασης ψηφιακής 
υπογραφής. 

1   

 
 12. 

Διακρίβωση στα 
μηχανήματα και όργανα 
όπου απαιτείται καθώς και 
πιστοποιητικά καλής 
λειτουργίας τζογομέτρου 
και ανυψωτικού λάκκου 
 

   

 13. Υπηρεσίες Συμβούλου 
Πιστοποίησης 
 

   

 
14. 

 
Υπηρεσίες Φορέα 
Πιστοποίησης 
 

   

 ΣΥΝΟΛΟ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

   

 ΣΥΝΟΛΟ 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

   

                                                                                       
 
 
                                                                                    Ημερομηνία, …./…./2019 
                        
                                                                          Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 
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Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με  αυτή ακριβώς την τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου 
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 
 
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις ζητούμενες εργασίες, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της Διακήρυξης. 
 
Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία των προσφορών με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, που ορίζονται ως τέτοια από την διακήρυξη γίνεται με απόφαση του 
αρμοδίου για τη διενέργεια του διαγωνισμού οργάνου, μετά από αιτιολογημένη 
γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………..  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
  
ΠΡΟΣ 
Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α. 
Τμήμα Προμηθειών 
Ηρ. Πολυτεχνείου 78 
Ελευσίνα 19200  
  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:   
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού 
προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης 
ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη 
επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε 
μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης για την προμήθεια  ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BEISSBARTH ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΣΕ ΜΙΚΤΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 

20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ σύμφωνα με 
την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής-
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.  
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............   
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ.   …../2019 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚ 
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
BEISSBARTH ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΣΕ ΜΙΚΤΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
Υ.Α. 20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΕΙ»  
 
Στην Αθήνα σήμερα την ……………….., ημέρα ………………….. οι κάτωθι 
υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει 
στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, με Α.Φ.Μ. 997875116 και 
Δ.Ο.Υ. ΚΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. 
ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΟ δυνάμει της υπ’ αριθμ. οικ. 48105/2017 απόφασης 
της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 114/τ. Υπαλλήλων Εδικών Θέσεων και 
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου  και  Ευρύτερου  Δημοσίου  
Τομέα/10-03-2017,) όπως τροποποιήθηκε  με  το  ΦΕΚ  ΥΟΔΔ  122/15-03-2017 
και το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 176/18-04-2017 και αφετέρου  η εταιρεία ………………………. με 
την επωνυμία «…………………………………..» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, 
αριθμός), Τ.Κ. ……. τηλ. ………….., φαξ ……………., με Α.Φ.Μ. …………………………& 
Δ.Ο.Υ. ……………………..και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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………………………………., που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», σύμφωνα με το 
Καταστατικό της εταιρείας και με το από ……………. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον 
πρόκειται για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……../…-….-2019(ΑΔΑ:………….) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και έχοντας υπόψη της αριθμ. 
πρωτ. 56170/22-2-2019(ΑΔΑ: 6Κ037Λ7-ΨΦΧ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, (που καταχωρήθηκε με α/α 1721 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της ΥΔΕ) κατακυρώθηκε στον «…………………………..» (πλήρη στοιχεία) 
το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (με αριθμ. διακήρυξης 
……..), για την προμήθεια συμβατών ειδών και ανάθεση παροχής υπηρεσιών που 
είναι απαιτούμενα για τη μετατροπή-συμπλήρωση μιας εκ των υφιστάμενων 
γραμμών ελέγχου οχημάτων εργοστασίου BEISSBARTH του ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ, σε 
μικτή, προκειμένου να καταστεί εφικτή η άμεση επαναλειτουργία της σύμφωνα με 
την Υ.Α. 20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην τιμή 
της οικονομικής του προσφοράς ήτοι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
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                                                       ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια των κάτωθι συμβατών ειδών και θα παρέχει  
υπηρεσίες, που είναι απαιτούμενα για τη μετατροπή-συμπλήρωση μιας εκ των 
υφιστάμενων γραμμών ελέγχου οχημάτων εργοστασίου  BEISSBARTH του ΚΤΕΟ 
ΜΑΝΔΡΑΣ, σε μικτή  προκειμένου να καταστεί εφικτή η πιστοποίησή της και η άμεση 
επαναλειτουργία της σύμφωνα με την  Υ.Α. 20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BEISSBARTH 

 Αμορτισερόμετρο 

 Εξομοιωτής φορτίου 

 Φορητό Επιβραδυνσιόμετρο 

 Ανιχνευτής διαρροής υγραερίου LPG για οχήματα κινούμενα με LPG 

 Ηχόμετρο 

 Κιτ ελέγχου οχημάτων 4χ4 

 Σετ αναμεταδοτών πίεσης αερόφρενων για βαρέα οχήματα (1) 

 Ένας Εξυπηρετητής (SERVER) 

 Λογισμικό και παραμετροποίηση στη γραμμή ελέγχου, ώστε αυτή να λειτουργεί 
πλέον ως μικτή 

 Μηχανογραφική εφαρμογή που θα καλύπτει τις απαιτήσεις της Υ.Α. 
20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β) 

 Διακρίβωση στα μηχανήματα και όργανα όπου απαιτείται 

 Υπηρεσίες Συμβούλου πιστοποίησης 

 Υπηρεσίες Φορέα πιστοποίησης 
 
Για τα ανωτέρω μηχανήματα να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και 
τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον για ένα έτος. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
1. Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και 

20 ημέρες. 
2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες 
β) παραλήφθηκε – βεβαιώθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των 
υπηρεσιών 
γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν  
    κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
ε) όταν παρέλθει η οριστική ημερομηνία που έχει τεθεί στον εκάστοτε επιμέρους 
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διαγωνισμό 
3. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς των 

ατόμων με αναπηρία θα γίνει από την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-
Παραλαβής που θα συγκροτηθεί από την Οικονομική Επιτροπή.  

4. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής 
των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην 
περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

5. Σε περίπτωση αλλαγής οχήματος, οδηγού ή συνοδηγού (όπου αυτός απαιτείται), 
θα πρέπει αυτή να δηλώνεται εγγράφως από τον ανάδοχο στην αρμόδια Διεύθυνση 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, οπότε δύναται να επέλθει τροποποίηση της 
οικείας Σύμβασης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση 
του χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση 
της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το 
Νόμο δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
1. Βεβαίωση παραλαβής από την Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που 
έχει συγκροτηθεί από την Οικονομική Επιτροπή .  
2. Μηνιαίο Τιμολόγιο του αναδόχου. 
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
4. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που 
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή 
 

 
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 
Η δαπάνη βαρύνει τον  Ε.Φ. 06072 και ΚΑΕ 1729, του Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2019. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ   
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου: 

1.Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας η κατακύρωση γίνεται στον 
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προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ματαιώνεται σύμφωνα με την 
περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 106.  
2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του και 
παρουσιάζεται οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία του ΚΤΕΟ Μάνδρας 
όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του 
ΚΤΕΟ Μάνδρας , κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
Περιφέρειας Αττικής και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε  ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση 
της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των 
Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
κατά περίπτωση. 

β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
4412/2016.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1.  Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, 
φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει 
σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να  επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας 
αρχής.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με 
αριθμό ……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, 
ισχύος………………., της ……………….. Τράπεζας. 
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
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υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
συμβαλλόμενους. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας.  
 
Η σύμβαση αυτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ. αρ. 70146/08-03-
2019 διακήρυξης, συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 
συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για την Περιφέρεια Αττικής 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τον/την ανάδοχο/εταιρεία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5002] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:Ηρώων Πολυτεχνείου 78-Ελευσίνα 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Φραγκιαδάκη, Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών 
- Τηλέφωνο: 2132047009 
- Ηλ. ταχυδρομείο afragiadaki@patt.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.patt.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
Συνοπτικός  Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΚ 
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BEISSBARTH ΤΟΥ 
ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΣΕ ΜΙΚΤΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΑΜΕΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 20794/2222/2012 (ΦΕΚ 1466Β) ΟΠΩΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ» προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%   
 CPV: 30144300-3 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- 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 εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει  

[   ] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης 
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

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

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

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

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

[……] 

 





  

 45 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  
Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

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

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

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτηxii· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

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

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα   ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

 
Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxv; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη . 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxvi, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxvii: 

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

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτε
ς 

    
 

 
 

                                            
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
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ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

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

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

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

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

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

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

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv 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. 

 

                                                                         Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω 
αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται  , εκτός εάν : 
 α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν  . 
 β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα. 
 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται 
στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης 
για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 
αριθμός αναφοράς)]. 
 
 Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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   Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

   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. 

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

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

   Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

    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.” 

   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.  

   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). 

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

   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). 

   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. 
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   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. 

   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”. 

   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.". 

   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 ) 

   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

   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)  

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

   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).  

   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  

   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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   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. 

   Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

   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. 

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

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