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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

Πληρ.: Σιώµπου Αγλαΐα 

∆/νση: Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 

Τηλ.: 28213- 41760, Φαξ 28210- 93300 

www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr 

 

 

 

 

 

              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 

 

                         Χανιά,  14/12/2016 

                         Αρ. Πρωτ.: 74750 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

«Προµήθεια  Η/Υ, περιφερειακών  και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων» 

 

(CPV: 30213000-5,30232000-4,30237000-9 ) 

NUTS GR 434  

 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα): 

1. Του Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

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

2. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

3. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α  87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.» 

4. Του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. Α 204/15.09.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις». 

5. Του Ν. 4250/14 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τεύχος Α’):∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων 

του Π.∆.  318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις.. 

6. Του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και άλλες ∆ιατάξεις». 

7. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. 2677 Β/21-10-2013) « Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

        καθώς και 

8. Την Μελέτη για την προµήθειας Η/Υ, περιφερειακών, φωτοαντιγραφικών και ανταλλακτικών για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Χανίων, όπως αυτή έχει συνταχτεί από την ∆/νση Προγραµµατισµού 
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Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

9. Την υπ ΄αριθµό 283/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως της διενέργειας της 

προµήθειας Η/Υ, περιφερειακών, φωτοαντιγραφικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Χανίων. 

10. Την υπ’ αριθµό 631/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ψήφισης των σχετικών 

πιστώσεων. 

11. Την υπ’ αριθµό 1015/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, των όρων της ∆ιακήρυξης. 

12. Την υπ’ αριθµό 241/2016 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων.  

 

 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια Η/Υ, περιφερειακών  και 

ανταλλακτικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής,  και θα διενεργηθεί µε τους 

ακόλουθους όρους: 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας- Αντικείµενο Προµήθειας. 

 

1. Η συνολική προµήθεια Η/Υ, περιφερειακών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων, 

προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 74.193,55 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24% 17.806,45 ευρώ, δηλαδή σύνολο 

92.000,00€ ευρώ και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. 

 

2. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου Χανίων και θα βαρύνει τις 

πιστώσεις  του προϋπολογισµό εξόδων του οικ. Έτους 2016 και 2017 σε βάρος των Κ.Α. 10-7134.021, Κ.Α.10-

6673.002. 

 

3. Ειδικότερα η προµήθεια αφορά τις εξής κατηγορίες : 

           Κατηγορία Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές   

 Είδος Ποσότητα 

Α.01 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής µε λειτουργικό σύστηµα – υψηλών 
επιδόσεων 

40 

Α.02 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής µε λειτουργικό σύστηµα 17 

 
 

Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ) 60.000,00 € 

        
 
  Κατηγορία Β: Περιφερειακά 

 Είδος Ποσότητα 

Γ.01 Εκτυπωτής A4 µονόχρωµος Laser (≥40 Σελ./λεπτό) 23 
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Γ.02 Σαρωτής πολλαπλών σελίδων – Doc Scanner 2 

Γ.03 Οθόνη LED 23” 10 

Γ.04 Έγχρωµος εκτυπωτής Α3 1 

Γ.05 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή compact 2 

Γ.06 Laptop 1 

Γ.07 Laptop 1 

Γ.08 Tablet 4 

 
 

Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ) 20.000,00 € 

 
 
 
          Κατηγορία Γ: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 Είδος Ποσότητα 

∆.01 Τροφοδοτικό ≥500 Watt 20 

∆.02 Σκληρός ∆ίσκος SATA 15 

∆.03 Σκληρός ∆ίσκος SSD 10 

∆.04 Μητρική πλακέτα  4 

∆.05 Επεξεργαστής 4 

∆.06 Μνήµη RAM DDR 2  2GB PC2-6400 15 

∆.07 Μνήµη RAM DDR 2  2GB PC2-8500 2 

∆.08 Μνήµη RAM DDR 3 4GB PC3-10666 10 

∆.09 Μνήµη RAM DDR 3 4GB PC3-17066 4 

∆.10 USB Memory Stick 15 

∆.11 Κάρτα γραφικών VGA PCI EXPRESS 5 

∆.12 Συσκευή DVD RW SATA 10 

∆.13 Πληκτρολόγιο USB 10 

∆.14 Ποντίκι USB 20 

∆.15 ∆ίσκος εξωτερικός  USB 5 

∆.16 Ακουστικά µε µικρόφωνο 5 

∆.17 Pickup Roller HP 10 

∆.18 Pickup Roller Kyocera 5 

∆.19 Μετασχηµατιστής µεταβλητός  9/12/13.5V 2 

∆.20 Μετασχηµατιστής µεταβλητός  12V έως 24V 2 

∆.21 Πολύπριζο 6 θέσεων µε καλώδιο 16 

∆.22 Μονωτική ταινία Μαύρη 5 

∆.23 USB HUB 1 σε 3 η καλύτερο 5 

∆.24 USB Card Reader multi in 1 3 

∆.25 USB σε WiFi 2 

∆.26 ∆ιανοµέας ∆ικτύου 2 

∆.27 Ανεµιστηράκι για κάρτες γραφικών 5 

∆.28 Μπαταρία 9v 4 

∆.29 Μπαταρία ΑΑ 8 

∆.30 Μπαταρία ΑΑΑ 12 

∆.31 Μπαταρία τύπου CR2032 3V 32 

∆.32 Θήκη για λαπτοπ 15,6” 1 

∆.33 Power over Ethernet Injector 5 

∆.34 Μετατροπέας USB to Parallel  1 

∆.35 UTP Καλώδιο ∆ικτύου 1 

∆.36 USB Καλώδιο Micro 2 

∆.37 USB Καλώδιο Micro 2 

∆.38 USB Καλώδιο Mini 2 

∆.39 USB Καλώδιο Mini 2 

∆.40 USB Καλώδιο για φωτογραφική µηχανή 1 
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Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ) 12.000,00 € 

 
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό έχουν δικαίωµα να υποβάλουν πρόσφορα σε µια ή σε περισσότερες 

κατηγορίες των προς προµήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, µε ποινή αποκλεισµού, 

πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας, µε αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Συµβατικά Τεύχη. 

 

Τα τεύχη διαγωνισµού τα οποία αποτελούν και συµβατικά τεύχη της προµήθειας είναι τα εξής:  

 

α) ∆ιακήρυξη η οποία  επέχει και θέση Γενικής και Ειδικής  Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

γ) Μελέτη. 

γ) Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Αναθέτουσα Αρχή-Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

1.Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: 

I. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α.Φ.Μ.: 997678759, ∆.Ο.Υ. Χανίων 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 28213 41600 

ΦΑΞ: 28213 41750 

EMAIL: dimos@chania.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α: www.chania.gr 

 

 

2 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,  στην ελληνική γλώσσα σε 

ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4155/13 (Φ.Ε.Κ./120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 

της Υ.Α. Π1/2390/2013. 
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∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

16/12/2016 

ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 

 

22/12/2016 

ΗΜΕΡΑ: Πέµπτη 

ΩΡΑ: 07:00 π.µ. 

16/01/2017 

ΗΜΕΡΑ: ∆ευτέρα 

ΩΡΑ: 15:30µ.µ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

 

Σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι και 15 ηµέρες πριν την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι  01/01/2017.  

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται µόνο από 

εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο 

των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  Τα αιτήµατα απαντούνται ηλεκτρονικά µόνο 

στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

µέχρι και 6 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι  10/01/2017. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον  ηλεκτρονικό  διαγωνισµό 

 

Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) απαιτείται: 



Σελ. 6 από 53 
 
 
 
 
 

 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής, και 

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος και από τον σύνδεσµο “εγγραφείτε ως 

οικονοµικός φορέας”  την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του)  ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

• όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 

µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 

σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 

∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον 

αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από 

τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

� είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 

� είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΧΙ  του Ν. 4412/2016, και σύµφωνα µε 

τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα 

οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή  µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 

εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 

σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό. 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  

1.Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), 

β. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), 

γ. Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά), 
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δ. Συνεταιρισµοί, 

ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

που δραστηριοποιούµενοι στο αντικείµενο της εν θέµατι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να 

διενεργούν τη συγκεκριµένη προµήθεια (ανά κατηγορία της διακήρυξης) και λειτουργούν νόµιµα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 

Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των 

πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους και 

διαθέτουν τα προσόντα που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Οι ενώσεις προµηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωµα συµµετοχής 

στο διαγωνισµό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις: 

i. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού το ποσοστό συµµετοχής κάθε 

συµµετέχοντα προµηθευτή στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου 

αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης. 

ii. Ότι όλα τα µέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας) καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των 

πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις προµηθευτών που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προµηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν 

ως Ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά – (µόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) -  πριν 

την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσουν συµβολαιογραφική πράξη σύστασης Κοινοπραξίας, 

υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπρόσωπους των κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων ή/και φυσικών 

προσώπων όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται: 

• ότι τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για 

οποιαδήποτε υποχρέωση της Κοινοπραξίας σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, 

• η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά πρόσωπα που 

κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών, 

• τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών προσώπων 

στην Κοινοπραξία και το ειδικότερο µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει 

έκαστη εξ΄αυτών. 

2.Επαγγελµατικά προσόντα διαγωνιζόµενων: 

Κάθε ένας που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα ή ως µέλος ένωσης προµηθευτών (ή Κοινοπραξίας) 

οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 
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i. Πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο (ήτοι εάν ο συµµετέχων 

είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, εάν ο 

συµµετέχων δεν είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα στον αντίστοιχο φορέα της χώρας εγκατάστασης του),  

ανάλογα την/τις Οµάδα/Οµάδες του ∆ιαγωνισµού που υποβάλλει προσφορά. 

3. Προσωπική κατάσταση διαγωνιζόµενων : 

i. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 

Ασφάλισης, σύµφωνα τόσο µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπός ή αλλοδαπός 

µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα), όσο και µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκατεστηµένος. 

ii.  Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και τελών, σύµφωνα 

τόσο µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα) όσο 

και µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

iii. Να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διάταξης του της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης,  το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου. 

iv. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση ή να έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης , ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο η έχουν υπαχθεί σε διαδικασία  

πτωχευτικού συµβιβασµού, ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες και – προκειµένου 

περί αλλοδαπών-  να βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  

v. Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή 

σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο 

διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

vi.   Να µην συντρέχει κατάστασης σύγκρισης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου24 του Ν. 

4412/2016, η οποία µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε αλλά, λιγότερο παρεµβατικά µέσα.  

vii. Να µην επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

viii. Να µην έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικά µε την 

επαγγελµατική διαγωγή του. 

ix. Να µην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ` εφαρµογή της παρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

x.    Να  µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα, ο προσφέρων αν είναι φυσικό πρόσωπο, οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι/διαχειριστές (ανάλογα) σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.),  τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του 

σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/∆ΕΥ 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 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ), 

 

ζ) υπεξαίρεση (άρθρο 375 Ποινικού Κώδικα), 

η) απάτη (άρθρα 386 - 388 Ποινικού Κώδικα), 

θ) εκβίαση (άρθρο 385 Ποινικού Κώδικα), 

ι) πλαστογραφία (άρθρα 216 - 218 Ποινικού Κώδικα), 

κ) ψευδορκία (άρθρο 224 Ποινικού Κώδικα), 

λ) δωροδοκία (άρθρα 235 - 237 Ποινικού Κώδικα), 
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µ) δόλια χρεοκοπία (άρθρο 398 Ποινικού Κώδικα).  

Τα υπό α) έως στ) αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ 

τα υπό ζ) έως µ), µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

xi. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 

δικαίωµα συµµετοχής σε διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα (και καταλαµβάνει το συγκεκριµένο 

διαγωνισµό). 

xii. Να έχει εκπληρώσει τις, τυχόν,  υποχρεώσεις του, όσον αφορά το ∆ήµο Χανίων. 

 

ΆΡΘΡΟ 7  

Περιεχόµενο προσφορών 

 

1. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

 (α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και 

 (β) ένας  (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα] 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχειά εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.  

 

2. Περιεχόµενο Υποφακέλου  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 

 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά » υποβάλλονται εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-

2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)” η εγγύηση συµµετοχής, το ΤΕΥ∆ και όλα τα 

απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  

 

 

 

3. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού,  σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/13((.Ε.Κ./Α’/29-5-2013) 

και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13. «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού 

συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)», N.4412/2016, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτέρω: 

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

2. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) βάσει της µε Αριθ. Απόφασης 

158/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11- 
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2016), το οποίο συµπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε µορφή pdf αρχείου ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν θα συµπληρώσουν τα πεδία και τους πίνακες του ΤΕΥ∆  όπου υπάρχει η σχετική 

επισήµανση: «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ» ή «∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ». 

Σε  περίπτωση  νοµικού  προσώπου,  το  ΤΕΥ∆  θα  υπογράφεται είτε  από  τον  νόµιµο εκπρόσωπο του 

οικονοµικού φορέα (βάσει των καταστατικών του) είτε από τον νόµιµο εκπρόσωπο   που   έχει   οριστεί   για   

τον   συγκεκριµένο   διαγωνισµό   (βάσει   του παραστατικού εκπροσώπησης). 

 

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, 

για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.  

 

3. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν µε τη πρόσφορα και τα κατά 

περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης. 

 

I. Οι συνεταιρισµοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως 

τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο. 

 

II. Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την  σφραγίδα του 

Γ.Ε.Μ.Η. 

 

III. Οι Ι.Κ.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων 

του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

 

IV. Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων που φέρουν την  σφραγίδα του 

Γ.Ε.Μ.Η. 

V. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήµερα εναρµονισµένου σε ενιαίο  

κείµενο µετά την τελευταία τροποποίηση καταστατικού καθώς και την συγκρότηση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.).Πρακτικό 

∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 

VI. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η προσκόµιση 

ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή προς καταχώριση 

των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., µαζι µε τα στοιχεία αυτά.    

 

VII. Για  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις  θα  πρέπει  επίσης  να  υποβληθεί  και πρόσφατη  

(τελευταίου  τριµήνου) βεβαίωση  της  αρµόδιας  κατά  περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), 

για Ο.Ε, Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή  δικαστικής  αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισµούς,  από  

την  οποία  να  προκύπτουν  οι  τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο για 

Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και συνεταιρισµούς  και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε περίπτωση 
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που η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ.  καλύπτει µέρος του χρόνου ζωής του νοµικού προσώπου, να 

προσκοµιστεί και η βεβαίωση της πρώην αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή  

δικαστικής  αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο. 

 

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Ο Φάκελος της  « ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  περιλαµβάνει όλα όσα απαιτούνται από την συνηµµένη Μελέτη  

όπως αυτή έχει συνταχτεί από την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής που 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης.  

  

Απαραιτήτως  η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από το Φύλλο συµµόρφωσης (το οποίο 

επισυνάπτεται στην µελέτη) σε µορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένο 

 

∆ιευκρινήσεις 

Τα  παραπάνω δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά/ τεχνικά στοιχεία της τεχνικής  

προσφοράς, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, για τη συµµέτοχη  του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. 

(µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 

άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 

θεώρηση.  

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 

(προσφέροντα)  και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι 

: η εγγύηση συµµετοχής (πρωτότυπη), πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα 

από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά 

στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  
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Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου των δικαιολογητικών της 

προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου Χανίων.  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: επωνυµία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax) 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προµήθεια  Η/Υ, περιφερειακών  και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων.»  

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ. αριθµ. πρωτ. 74750/2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Χανίων 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/01/2017 

(ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20/01/2017 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

προσφέροντα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 

Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο pdf, 

κατά το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας διακήρυξης.    

 

 
 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8:  

Προσφορές Μειοδοτών- Τιµές Προσφορών. 

 

1. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα εκφράζεται σε 

ΕΥΡΩ.  Επίσης θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των 

υλικών ελεύθερων όπως προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη.  
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Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και κάθε 

είδους άλλη επιβάρυνση που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του Φ.Π.Α. ο 

οποίος βαρύνει το ∆ήµο Χανίων. 

3. Προσφορές που δίδουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε 

απόφαση τις Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

του διαγωνισµού όργανο -  επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις ή ουσιώδεις αποκλίσεις σε οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές  είναι υπερβολικά χαµηλές,  οι προσφορές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα 

της διαδικασίας της οικονοµικής προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

7. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε µια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς 

προµήθεια ειδών όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Η πρόσφορα, µε ποινή 

αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συµµετέχουν, µε 

αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

10. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων  ή των ειδών 

κάθε κατηγορίας.  Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη κάθε κατηγορίας και για 

ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κατηγορίας που 

συµµετέχουν. 

11. Ο ∆ήµος Χανίων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό και ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό. Εφόσον όµως 

κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση του ∆ήµου. 

12. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης 

αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το 

διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις 

γενικές και ειδικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. 

13. Οι συµµετέχοντες πρέπει να συµπληρώσουν έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτετε και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προκήρυξης, σε µορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
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ΆΡΘΡΟ 9 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 

(Φ.Ε.Κ./Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο 

Ν.4412/2016. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Ισχύς Προσφορών. 

 

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές µε ποινή αποκλεισµού  έξι (6) µήνες από την 

επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς, χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς τα ξένα νοµίσµατα, και η προσφερόµενη έκπτωση ή τιµή, 

ανάλογα, ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη 

της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο έξι (6) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για 

αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

µαταιώνεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας ανάθεσης, 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. 

Στην περίπτωση παράτασης οι προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση αντιστοίχως, 

της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Γλώσσα. 

 

1. Επίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισµού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική.  

2. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 

ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν µπορούν να αποδοθούν στην 

ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική γλώσσα. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο 

πληροφοριακό υλικό (διαφηµιστικά φυλλάδια, τεχνικά φυλλάδια), που συνοδεύουν το φάκελο 

υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφρασθούν. 
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3. Προσφορές, έγγραφα ή δικαιολογητικά που είναι συνταγµένα σε ξένη γλώσσα (εκτός τυχόν τεχνικών 

φυλλαδίων/εγχειρίδια ή/και διαφηµιστικών φυλλαδίων) γίνονται δεκτά εφόσον: 

 

Α) Φέρουν την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης (Apostille) όπου απαιτείται. 

 

Β) Συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση  στην ελληνική γλώσσα που γίνεται είτε από την µεταφραστική 

υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας προέλευση του 

εγγράφου στην Ελλάδα, είτε από δικηγόρο κατά τα άρθρα 454 Κώδικα Πολίτικης ∆ικονοµίας  και 53 Κώδικα 

περί δικηγόρων. 

 

4. Οι τυχόν δε ενστάσεις /προδικαστικές προσφυγές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε 

περίπτωση τα έγγραφα, πλην τυχόν εγχειριδίων, που δεν θα είναι µεταφρασµένα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 

5. Γλώσσα εργασίας της/των σύµβασης ορίζεται η ελληνική και όλα τα έγγραφα των φορέων προµήθειας θα 

συντάσσονται στην ελληνική.  

Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου µε τον φορέα προµήθειας θα γίνεται στη ελληνική γλώσσα. 

6.Οι έγγραφες συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της 

προµήθειας, των ενδιαφεροµένων, των προσφερόντων και του προµηθευτή  διεξάγονται στην ελληνική 

γλώσσα. Επισηµαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν 

αλλοδαπών υπαλλήλων τους µε την Υπηρεσία που διενεργεί τον ∆ιαγωνισµό, µε την παρουσία διερµηνέων µε 

δική τους ευθύνη και δαπάνη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών. 

 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο 

προσφέρων οφείλει κατά την υποβολή της προσφοράς του να σηµειώνει µε χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Στην αντίθετη 

περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά 

ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

 

 

 

   ΑΡΘΡΟ 13 

Εγγυήσεις. 

 

1.Φορείς έκδοσης εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από  πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή  να παρέχονται µε 
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γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα απορρίπτονται . Επίσηµη θεωρείται η µετάφραση που 

πληρεί τους όρους του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης.  

Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. 

 

2.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό  

a) Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το ένα τοις εκατό (2%)  επί της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης, των κατηγοριών που 

συµµετέχουν χωρίς το Φ.Π.Α. µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.  

 

 

Αναλυτικότερα οι απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής καθορίζονται ως εξής: 

 

Α/Α Περιγραφή Οµάδας Εγγύηση Συµµετοχής  

1 Κατηγορία  Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Εννιακόσια εξήντα επτά ευρώ και 

εβδοµήντα τέσσερα λεπτά 

(967,74€) 

2 Κατηγορία Β: Περιφερειακά  Τριακόσια είκοσι δυο  ευρώ και 

πενήντα οκτώ  λεπτά 

(322,58€) 

3 Οµάδα Γ: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και 

πενήντα πέντε λεπτά 

(193,55€) 

 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλει προσφορά για το σύνολο των κατηγόριων, η απαιτουµένη 

εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται στο πόσο των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα τριών  ευρώ και ογδόντα επτά 

λεπτών( 1.483,87€). 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό απευθύνεται στο ∆ήµο Χανίων.  

 

β) Η εγγύηση πρέπει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες  µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.   

γ) Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων , η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης 

και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.  
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δ) Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας 

µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

 

ε) Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων:- αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής,- παρέχει ψευδή στοιχεία η πληροφορίες που αναφέρονται στα  άρθρα 73 έως 78 του 

Ν.4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά η δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

στ) Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται  στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Στους λοιπούς προσφέροντες η εγγύησης συµµετοχής επιστρέφεται µετά : 

1) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης   

2) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. 

ζ) Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγµατος εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α. 

 

3.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

 

α) Ο(ή έκαστος) προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..  

β) Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς το ∆ήµο Χανίων. 

γ) Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει . 

δ) Ο/οι προµηθευτής/ες εγγυάται/ούνται µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα που θα προµηθεύσει/ουν 

θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της 

προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, 

προσµίξεις κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Ο ∆ήµος 

Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω 

διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς 

προµήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  

στ) Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού 

οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν 

στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω 

σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 

ζ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  
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η) Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγµατος εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α. 

4. Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις  συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών. 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή ηµέρα Παρασκευη 20/01/2017 και ώρα 08.30 π.µ., µέσω 

των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων του ∆ήµου, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να 

λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 15 

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση προσφορών. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο ∆ήµος  προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω 

των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων του,  εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 

διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων.  

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη 

της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά 

αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών 
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• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 

διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη – Κρίσης αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού  – Κατακύρωσης 

 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,  και 

λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:  

- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 

και την τρέχουσα τιµή στην αγορά του κάθε προσφερόµενου προϊόντος. Ουσιώδες στοιχείο της 

διακήρυξης αποτελεί η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, η ουσιώδης υπέρβαση της οποίας καθιστά 

τις προσφορές απορριπτέες ως απαράδεκτες. 

- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  

 2. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει ανά κατηγορία και προµηθευτής (προµηθευτές)  θα ανακηρυχθεί 

ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή και µε την προϋπόθεση ότι τα προσφερόµενα από αυτόν προϊόντα 

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας.  

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

 3. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον όποιο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα (10) ηµερών και µεγαλύτερης των  

είκοσι (20) ήµερων από την σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλει ηλεκτρονικά 

µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, σε µορφή αρχείου pdf και σε φάκελο µε σήµανση « ∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 

Α) Έλληνες πολίτες και νοµικά πρόσωπα στην ηµεδαπή 

 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 

περιπτώσεων viii, x της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης. Η έκδοση του 

αποσπάσµατος ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα γίνεται µε βάση τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 6 περ.x. 

 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να έχει εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν  από την 

ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι 
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προϋποθέσεις των περιπτώσεων iv της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης, ήτοι ότι 

δεν βρίσκονται σε πτώχευση ή να µην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης , ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο η να µην έχουν υπαχθεί σε διαδικασία  

πτωχευτικού συµβιβασµού, ή να έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή να βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη.  

 

3. 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 (επικουρικής και 

κύριας)  και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την διενέργεια του διαγωνισµού όσο 

κατά την ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. To πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε 

απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των 

διοικούντων την Ε.Π.Ε. & Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών του ∆Σ για την ΑΕ, του 

∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.)  θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό 

και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός 

που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε 

επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε 

κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την 

κατάσταση προσωπικού και την ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την 

οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα 

πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.  

 

4. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (2) και (3) του 

παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 

επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 

6. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν 

από την ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Β) Οι αλλοδαποί και νοµικά πρόσωπα στην αλλοδαπή: 

 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία 
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υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 

περιπτώσεων  viii, x της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης. Η έκδοση του 

αποσπάσµατος ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα γίνεται µε βάση τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 6 παρ. x.. 

 

 

2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να έχει εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις των περιπτώσεων iv της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης, ήτοι ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία.  

 

3.Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την διενέργεια του διαγωνισµού όσο κατά την ηµεροµηνία 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι διατάξεις του εδαφίου (3) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες 

και νοµικά πρόσωπα στην ηµεδαπή, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 

οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

 

5. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν 

από την από την ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 

Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι κατάλληλα θεωρηµένα από την αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή. 

 

 

Γ) Οι συνεταιρισµοί : 

 

1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 

περιπτώσεων  viii, x της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης. Η έκδοση του 

αποσπάσµατος αφορά τον πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 

περιπτώσεις (2 και (3) του εδαφίου (α) για τους Έλληνες πολίτες και νοµικά πρόσωπα στην ηµεδαπή. 
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3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 

οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

 

4. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν 

από την ηµεροµηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

∆) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

 

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.  

 

 

Ε) Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση,  οφείλει να υποβάλει κατά το ίδιο στάδιο και στον ίδιο φάκελο ηλεκτρονικά , επί ποινή 

αποκλεισµού, τα κάτωθι: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  ότι δεν έχει 

αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. , Ν.Π.∆.Ι.,  Α.Ε. Ελληνικού 

∆ηµοσίου  και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης».      

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε την οποία 

βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και 

εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά 

την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το ∆ήµο.  

 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που θα 

αναφέρει ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο 

για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων 

προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη της και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, 

εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που θα 

αναφέρει  ότι ο συµµετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του ∆ήµου 

Χανίων περί µαταίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. 

 
 

Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως 

άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση 

του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 

αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 

ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης (ώστε να προκύπτει και η 
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γνησιότητα της υπογραφής του δηλούντος). Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ανά περίπτωση είτε 

συντρέχουν στον συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) οι κατά νόµο - διακήρυξη απαιτούµενες 

προϋποθέσεις, είτε δε συντρέχουν στον συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα (προσφέροντα)  οι κατά νόµο - 

διακήρυξη µνηµονευόµενοι λόγοι αποκλεισµού του. 

Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω Χώρα εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει να φέρουν 

ηµεροµηνία εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της ψηφιακής 

υπογραφής τους και να έχουν ηµεροµηνία ίδια µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ  

Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση όπως 

ορίζεται στο Άρθρο 11 της παρούσης. 

 

Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντίγραφων εγγράφων για το σύνολο των απαιτούµενων  της 

παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικών και στοιχείων προσφοράς ισχύουν οι διατάξεις  του άρθρου 1 του 

Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) όπου “καταργείται η υποχρέωση  υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που 

υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”. 

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά  τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 

εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν 

στην ρύθµιση. 

Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόµενων από την υπεύθυνη 

δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων. 

Ωστόσο ο ∆ήµος οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε 

τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων  που έχουν κατατεθεί. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις 

προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις  του 

ν.1599/1986 αλλά ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 

χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.  

Επιπλέον, εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 

παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται. 

Τα  παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης της προµήθειας, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή 
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υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί  ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα)  και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 

στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία του πρωτοκόλλου του ∆ήµου Χανίων 

µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά, µέσα σε καλά  

σφραγισµένο φάκελο. 

Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  µέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου Χανίων.  

Στο φάκελο  πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: επωνυµία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, email, fax) 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΥΠΟΨΙΝ:  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«Προµήθεια Η/Υ, περιφερειακών  και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων»  

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ. αριθµ. πρωτ. 74750/2016 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Χανίων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20/01/2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  16/01/2017 

(ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών) 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπεβλήθηκαν, 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. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα αποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

συνιστά λόγο αποκλεισµού του προσφέροντα. 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά 

όπως απαιτούνται ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο  ότι τα στοιχειά που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή 

στοιχεία, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η 

Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο στον πίνακα κατάταξης των προσφορών υποψήφιο Ανάδοχο να 

υποβάλει τα δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. Αν κανένας από τους 

προµηθευτές δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και  δικαιολογητικά, η 

διαδικασία µαταιώνεται. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016, η επιτροπή θα καταθέσει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Χανίων  το πρακτικό της, και αυτή θα αποφανθεί σχετικά. 
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Άρθρο 17 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση φάκελου « δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών 

σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση 

των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 

 Ενστάσεις. 

 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013(Φ.Ε.Κ. 2677/Β/21-10-201)-Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργιάς του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).  

Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

από την κείµενη νοµοθεσία, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν 

λογω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο Οικονοµικός Φορέας το υποβάλει και σε έντυπη µορφή εντός 

τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία άσκησης της 

ένστασης  λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής.  

Ένσταση κατά των πράξεων της αναθέτουσας η προθεσµία άσκησής της ένστασης  είναι πέντε (5) ηµέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το 

παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς – χρήστες σε µορφή αρχείου. Pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο)  στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του 

Ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ.  Α/66-31-03-2011) και της υπουργικής απόφασης « περί ηλεκτρονικού παραβόλου » ΠΟΛ 

1163/03-07-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

∆ικαστικές Προσφυγές ή Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρµοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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Σηµειώνεται ότι από 1-1-2017 την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της  σύναψης 

σύµβασης της παρούσης διακήρυξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345-374) του 

Ν.4412/2016. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 19 

Συνέχιση η µαταίωση διαγωνισµού. 

 

Εάν κριθεί αναγκαίο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγµάτευσης, µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου  32 του 

Ν.4412/2016.  

Επίσης ο ∆ήµος Χανιών διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει και 

σε όποιο στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν.   

 

 

ΆΡΘΡΟ 20 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης   - Υπογραφή συµφωνητικού 

 

1. Η απόφαση κατακύρωσης, θα κοινοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προφορών σε κάθε προσφέροντα,  εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, επί αποδείξει. 

2. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων 

και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών, ή άσκησης προδικαστικών προσφυγών Ν.3886/2010 

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του 

ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16  της παρούσας διακήρυξης, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση.  

 

3. Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος (ή ανάδοχοι) 

στον όποιο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει στο Φορέα Προµήθειας (∆ήµο 

Χανίων), εντός είκοσι (20)ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης προσκοµίζοντας 

εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας.   

4. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης, η σύµβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.  

5. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής και 

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 21 

Υπογραφή συµφωνητικού 

 

1. Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο (ή τον εξουσιοδοτηµένο από αυτόν Αντιδήµαρχο). 

2.  Οποιαδήποτε παράδοση  πριν από την υπογραφή της σύµβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα 

εκκαθαριστεί. 

3. Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

4. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 

προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

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

 γ. Τα προς προµήθεια προϊόντα και την ποσότητα ανά είδος προϊόντος. 

δ. Το ποσό (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ή/και τιµή  που έχει προσφερθεί για κάθε προϊόν.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους προϊόντος. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις, τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του αναδόχου και 

ρήτρες. 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων των υλικών.  

5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου  στο οποίο στηρίζεται, προσφορά, διακήρυξη και 

απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων η παραδροµών. 

6.  Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της 

συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από τo αρµόδιο όργανο  ως ασήµαντο. Επισηµαίνεται ότι, ο ∆ήµος 

Χανίων, δεν είναι υποχρεωµένος να καταναλώσει όλες τις αναγραφόµενες στον προϋπολογισµό και στη 

σύµβαση ποσότητες ειδών, χωρίς εξ αυτού να προκύπτει καµία απολύτως απαίτηση για αποζηµίωση του 

προµηθευτή ή των προµηθευτών, από τις οποίες τυχόν απαιτήσεις τους παραιτούνται, µε µόνη την αποδοχή 

των όρων της διακήρυξης αυτής. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη από το ∆ήµο Χανίων η προµήθεια του 

συνόλου των ποσοτήτων, ο αντίστοιχος µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Φορέα 

Προµήθειας. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

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. 
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7. Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων οι ανάδοχοι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 22 

Παραλαβή των προς προµήθεια ειδών. 

 

1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους, η συγκρότηση έκαστης Επιτροπής Παραλαβής, 

γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 221 του Νόµου 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),  ως 

ισχύουν και στην κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία έκαστου Φορέα Προµήθειας, από έκαστο φορέα 

προµήθειας ξεχωριστά. 

2. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο, από έκαστη σύµβαση, χρόνο, από τον κάθε φορέα προµήθειας  

και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 23 της παρούσης. 

3. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης των ειδών. Σε 

περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται 

από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 

ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης των ειδών χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστηµα από 

την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην 

Επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το ∆ήµο για την ηµεροµηνία που προτίθεται να 

παραδώσει τις ποσότητες των ειδών, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός 

χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη 

διαδικασία παραλαβής. 

4. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής µέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση, θεωρείται 

ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Φορέα Προµήθειας και 

εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου µε βάση µόνο το θεωρηµένο 

από την αρµόδια υπηρεσία του φορέα προµήθειας αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την 

απόφαση αυτή, η αποθήκη εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. 

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι 

προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου 

αποφαινόµενου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετάσχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής 

που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και 

το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων 

από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 

την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
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ΑΡΘΡΟ 23 

 
 Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης-παράταση. 

 
 

1. Τα είδη  θα παραδοθούν σε χώρο του ∆ήµου Χανίων  µετά  από υπόδειξη του  τµήµατος Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ∆ήµου Χανίων, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή.  Ο 

χρόνος παράδοσης των ειδών για τις κατηγορίες Α, Β,   δεν   πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από 

την υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση των ανταλλακτικών (κατηγορία Γ) µπορεί να γίνει τµηµατικά ή 

όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος, σε χώρο του ∆ήµου Χανίων . 

2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ∆ήµο, το χώρο υποδοχής των προς προµήθεια ειδών και την 

Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς προµήθεια είδη 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

3. Ο  προµηθευτής  οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας, να 

εφοδιάσει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών. 

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών µέσα στα χρονικά 

όρια και µε τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 

5. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό και ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό. Εφόσον όµως κριθεί 

σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην 

απαίτηση του ∆ήµου. 

6. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µµικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.  

8. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.  

9.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήµατος του προµηθευτή. 

10. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 

συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

11.Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται . 

12. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 

υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να 

παραδώσει τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών. 
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ΑΡΘΡΟ 24 
 Κυρώσεις 

 
1. Για κάθε γενικά παράβαση από τον προµηθευτή, για παράβαση των όρων της σύµβασης όπως 

καθορίζονται από αυτή και για συµπεριφορά αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης 

µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 δηλαδή  πρόστιµο, κήρυξη έκπτωτου από όλη 

τη σύµβαση. 

2. Εκπρόθεσµη παράδοση.  

α. Σε περίπτωση που τα, ή κάποια εξ’ αυτών, προϊόντα παραδοθεί/ουν ή αντικατασταθεί/ουν 

µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, 

κυρώσεων επιβάλλεται και πρόστιµο 5% επι της συµβατικής αξίας. 

       β. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη 

χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της 

συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.  

    γ.  Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση 

παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 

εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. (Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει 

προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του 

και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του 

συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 

όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.  

Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το 

ποσό πληρωµής του προµηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής 

δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό) 

        δ. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 

σε όλα τα µέλη της ένωσης.  

 

3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής ποσότητας των προϊόντων, µε 

απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή 

προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των 

προϊόντων που απορρίφθηκε µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός 

χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

4. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε προµηθευτής 
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θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

5. Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 

κυρώσεις.  

6. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 

απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα 

από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε 

ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η 

παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 

µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

6. Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει 

την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

7. Οι παραπάνω κατά του προµηθευτή/ών κυρώσεις είναι ανεξάρτητες µε την άσκηση δίωξης εφόσον η 

παράβαση αποτελεί παράλληλα και αξιόποινο αδίκηµα όπως και για κάθε άλλη αξίωση των φορέων κατά 

του προµηθευτή για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο και αν προκύψει. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ  25 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. 

 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου , ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 της παρούσας. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις 

που αναφέρονται στα άρθρα 203 και 207 του Ν.4412/08-08-2016( Φ.Ε.Κ. Α 147) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

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

4. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, όταν: α. Η 

σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 

φορέα.   β. Συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας. 
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ΆΡΘΡΟ 26 

Εγγυήσεις ποιότητας. 

 

1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα ειδή είναι αρίστης 

ποιότητας σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της προσφοράς,  ότι έχουν τις ιδιότητες 

και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι οροί αυτοί, θα είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις 

κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για την χρήση για την οποία προορίζονται.  

2. Ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει  όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή.  

3. Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις 

νόµιµες συνέπειες. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 27 

Τρόπος Πληρωµής. 

 

1. Η αξία της ποσότητας που παραλαµβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται, από το ∆ήµο Χανίων και τα 

Νοµικά του Πρόσωπα, µέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιµολογίου 

µετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής και την ολοκλήρωση  όλων των απαιτούµενων από την κείµενη 

νοµοθεσία ελέγχων και διαδικασιών. 

Εφόσον δεν θα υπάρχουν νοµικά κολλήµατα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του 

ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003. 

2. Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις. 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) 

ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόµου 4152/2013 "Προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της 

ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

 ∆ιαφορές διακήρυξης – θεσµικού πλαισίου 

 

Για όσα δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα διακήρυξη ή έχει ασάφεια ισχύουν οι διατάξεις του N.4412/08-08-

2016 (Φ.Ε.Κ. Α 147) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)., του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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ΆΡΘΡΟ 29 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα. 

 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 

διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για 

το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 ∆ηµοσιότητα της ∆ιακήρυξης- ∆απάνες-∆ιάθεση Τευχών 

 
Η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δηµοπράτησης διατίθενται σε έντυπη µορφή από το Γραφείο 

Προµηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες, από την επόµενη της πρώτης δηµοσίευσης µέχρι  την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα  πριν από την 

ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

Επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) καθως και στη στη δικτυακή πύλη  

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιµο και το πλήρες κείµενο των συµβατικών τευχών της 

παρούσας. 

Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο ∆ήµος Χανίων δεν έχει καµιά 

απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Το κόστος παράδοσης (µεταφοράς) των 

εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο. 

Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ Α 68, όπως ισχύει, οι δαπάνες δηµοσίευσης της 

διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε 

κάθε περίπτωση από  τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 

νόµιµων παραστατικών. Επειδή στη ∆ιακήρυξη δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν 

προσφορά σε µία κατηγορία ή περισσότερες ή και σε όλες τις κατηγορίες  του ∆ιαγωνισµού, οι δαπάνες των 

δηµοσιεύσεων θα επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του αρχικού προϋπολογισµού της 

κατηγορίες του ∆ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προµηθευτή ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε ότι, 

την υποχρέωση της δαπάνης για ∆ηµοσίευση στις κατηγορίες του διαγωνισµού που δεν θα  υπάρξει 

ανάδοχος θα την έχει ο ∆ήµος Χανίων. Ατυχήµατα, ζηµιές και όλες οι νόµιµες κρατήσεις  βαρύνουν τον 

ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου. ∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη 

απαίτηση του προµηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 

Περιληπτική διακήρυξη του Αντιδηµάρχου θα δηµοσιευθεί  κατά νόµιµα και το πλήρες κείµενο αυτής θα αναρτηθεί 

στο κατάστηµα του ∆ήµου Χανίων καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων.  

 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας: ………………..………………………………………………………… 

Κατάστηµα:  …………………………………………………………………………………… 

∆ιεύθυνση (οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX) 

Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………… 

 

Προς:  ∆ήµο Χανίων 

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 

 

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ (και 

ολογράφως)............................. για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθµ. ………… Α.Φ.Μ 

………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... 

οδός ..........αριθµός ....................... β)........... οδός ..........αριθµός ....................... κ.τ.λ. ατοµικά για κάθε µία από 

αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της 

ένωσης προµηθευτών) για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό σας της ……………………,για 

την προµήθεια ………………. σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµ. ………….. διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λογώ Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή 

Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων µεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς 

δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των 

όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν. 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 

µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας 

µέσα σε πέντε (5) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον  πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………… 
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(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ηµέρες του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη). 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 

Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί για την Τράπεζά µας. 

 

                                                                                          ( Εξουσιοδοτηµένη  υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας: ………………..………………………………………………………… 

Κατάστηµα:  …………………………………………………………………………………… 

∆ιεύθυνση (οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX) 

Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………… 

 

Προς:  ∆ήµο Χανίων 

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 

 

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι 

του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ (και 

ολογράφως)............................. για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθµ. ………… Α.Φ.Μ 

………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... 

οδός ..........αριθµός ....................... ΑΦΜ……………..β)........... οδός ..........αριθµός ....................... 

ΑΦΜ………………κ.τ.λ. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών) για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης, που θα υπογράψει µαζί σας για την προµήθεια  ……………………………… , σύµφωνα µε τη υπ’ 

αριθµό . ………….. διακήρυξή σας. 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ 

µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας 

µέσα σε πέντε (5) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………… ή µέχρις ότου αυτή επιστραφεί ή µέχρι ς ότου λάβουµε έγγραφη 

δήλωση σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας µας. 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 

Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί για την Τράπεζά µας. 

 

                                                                                          ( Εξουσιοδοτηµένη  υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)  
βάσει της µε Αριθ. Απόφασης 158/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 

3698/Β’/16-11-2016): 
[άρθρου 79 παρ 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα 1 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: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής  / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6318_18 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 29,ΧΑΝΙΑ, 73135 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ ΑΓΛΑΪΑ ΣΙΩΜΠΟΥ] 
- Τηλέφωνο: [2821 3 41760] 
- Ηλ. ταχυδροµείο: dimos@chania.gr,  g-promitheies@chania.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.chania.gr 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού 
CPV): Προµήθεια Η/Υ, περιφερειακών  και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων 
(CPV: 30213000-5, 302320000-4, 302237000-9)  
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [6318_18] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : προµήθειες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [Η προµήθεια χωρίζεται σε τρία (3) 
τµηµατα- Α-,Β-,Γ-] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[…../2016] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [……] 
 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[……] 
 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι 2 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή 
ή µεσαία επιχείρηση 3 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ’ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
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εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 4 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 
κατάλογο 5 : 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από 
κοινού µε άλλους; Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της 

αναφοράς δεν βρέθηκε.  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 

οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

 
α): [……] 
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Ενδεχοµένως, επωνυµία της συµµετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
β): [……] 
 
 
γ): [……] 

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

 
[ ] 

 
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 …): 

[……] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 7 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

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 ΤΕΥ∆ 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. 
 

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός 
φορέας 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
(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 : 
[…] 
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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). 

 
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9·,  
2. ∆ωροδοκία 10,11  
3. απάτη·12,  
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες13,  
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας14,  
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15. 
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου 16 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): 

[……][……][……][……] 17 

Εάν ναι, αναφέρετε: 18 
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) ∆ιάρκεια 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): 

[……][……][……][……] 19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 20 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 
21 

[……] 

 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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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; ∆ιευκρινήστε: 

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 ; 23 

 
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): 24 

[……][……][……] 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου; 25 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 
26 : 
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

[] Ναι [] Όχι 
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προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου Εάν 
ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη 
της εφαρµοστέας εθνική εθνικής νοµοθεσίας 
και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσεις27 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα; 28 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 
 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες 
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων29, λόγω της 
συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης; 30 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

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

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

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 31 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ α ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ IV ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ IV ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός 

φορέας δηλώνει ότι: 
 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Α: Καταλληλότητα 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

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 εγκατάστασής33; 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 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
 
 

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

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. 

 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης ή 
στην πρόσκληση είναι ο εξής: 
και/ή, 
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής34: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόµισµα 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα 
που καλύπτεται από τη σύµβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για 
τον αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον 
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
είναι ο εξής35: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόµισµα 
 
 
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόµισµα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη 
περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 
αναλογίες36που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας- 
αναλογία µεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 
αξία) 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του 
οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόµισµα 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 
ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύµβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

 
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

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 στην διακήρυξη 
. 

 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, 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: 

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

 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 
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Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους 
παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς40: 
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, 
ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα 
ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύµβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές ικανότητες 
του οικονοµικού φορέα και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα µελέτης και 
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα 
µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,  
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

α)[......................................……] 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο 
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της 
σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 

[....……] 
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ποσοστό) της σύµβασης: 
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει 
τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 
προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
 
 

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Γ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   
 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύµβασης. 

 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισµούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 
προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισµούς που 

[] Ναι [] Όχι 
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βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 
προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
[……] [……] 
 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
 
 
 

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 
είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύµβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

 
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού 
των υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα απαιτούµενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι45 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]46 
 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη I 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται 47, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 48 

β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στον ∆ήµο Χανίων, 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 
∆ήλωσης για τους σκοπούς της συµµετοχής στον ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό για την 
«Προµήθεια Η/Υ, περιφερειακών  και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων  για το έτος 2017» 
µε Α.Σ…….. στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 



Σελ. 50 από 53 
 
 
 
 
 

 

 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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Επισηµάνσεις επί του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης βάσει της µε Αριθ. Απόφασης 158/2016 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016): 

 

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

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών. 

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

3. 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. 

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

µειονεκτούντων ατόµων. 

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

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

7. 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.”. 

8. 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. 

9.  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

11. 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/∆ΕΥ 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). 

12.  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 (ΦΕΚ48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13. 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. 

14. 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. 

3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15. 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση 

της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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16. 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73) 

17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.    
20. 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 ) 

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

22. 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) 

23.  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. 

24.  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
25.  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2.  
26.  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
27.  Άρθρο 73 παρ. 5.  
28. Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
29.  Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
30.  Πρβλ άρθρο 48 . 
31.  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

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

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 
33. 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. 

34. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

36. Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
37. Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
38. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας 

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

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
40. Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 

δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
41. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση 

του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 

42. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
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43. Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε 
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 
του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

44. ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
45. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
46. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
47. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
48. 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 να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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