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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  58.999,20€ (με τον Φ.Π.Α.)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ (ΜΕΛΕΤΗ)
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (ΤΕΥΔ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  58.999,20€ (με τον Φ.Π.Α.)

Ο Δήµαρχος Βόλου, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Τις διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» ,  σύμφωνα με τις  οποίες  η Οικονομική  Επιτροπή αποφασίζει  την έγκριση
δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων,  καθώς  επίσης  καταρτίζει  τους  όρους  και
συντάσσει τη διακήρυξη.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις –
Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων  και  Υπηρεσιών του  Δημοσίου  Τομέα  –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
4. Τις διατάξεις του N. 3463/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου  τα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση της Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση της Συμμετοχής  –
Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την
πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες
διατάξεις.
6.  α)  Την  υπ’  αριθ.  64964/1-8-2019  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης
(Α.Δ.Α. 65Π6Ω96-Γ27) και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,
επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση
στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1920/2019, με την οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  η  διάθεση  της  πίστωσης  σε  βάρος  του  Κ.Α.  45.6117.001  του
προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου του έτους 2019.
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7. Την υπ’ αριθ. 416/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό,  και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης του συνοπτικού  διαγωνισμού της  αναφερόμενης  υπηρεσίας.
8. Την υπ' αριθ. 856/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η
κατά νόμο αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για
υπηρεσίες-εργασίες  και  μεταφορές  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  και  λοιπών
Διευθύνσεων εκτός της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης για το έτος 2019.

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο
κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει  της  τιμής,  για  την  ανάθεση  της  υπηρεσίας  «Εργασίες  ταφών-  εκταφών  στα
Κοιμητήρια  της  Διεύθυνσης  Κοιμητηρίων  και  των  Περιφερειακών  Κοιμητηρίων  των
Δημοτικών  Ενοτήτων  του  Δήμου  Βόλου»  για  τα  έτη  2019  και  2020,  σύμφωνα  με  την
υπ’  αριθ.  πρωτ.  65242/1-8-2019  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Κοιμητηριών,  προϋπολογισμού
δαπάνης 58.999,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η προσφορά υποβάλλεται αναλυτικά για το κάθε είδος εργασίας και υποχρεωτικά  για το
σύνολο των εργασιών ταφών - εκταφών. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η
προσφορά  θα  πρέπει  να  καλύπτει  υποχρεωτικά  το  σύνολο  των  εργασιών  ταφών
-εκταφών.  

 Κωδικός CPV: 98371110-8 (Υπηρεσίες νεκροταφείων)            

Προϋπολογισμού € 47.580,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.: € 11.419,20

Προϋπολογισμού: € 58.999,20 (με Φ.Π.Α.)

Άρθρο 1
Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 58.999,20 ευρώ και αναλύεται 
ως εξής: 
α. Καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ: 47.580,00 ευρώ. 
β. ΦΠΑ επί της ανωτέρω καθαρής αξίας: 11.419,20 ευρώ. 
Συνολική αξία της σύμβασης: 58.999,20 ευρώ. 
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 2
Περιγραφή υπηρεσίας

Ο διαγωνισμός αφορά στην υπηρεσία  «Εργασίες  ταφών - εκταφών στα Κοιμητήρια της
Διεύθυνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων
του  Δήμου  Βόλου»,  για  τα  έτη  2019  και  2020,  όπως  περιγράφεται  στην
υπ’  αριθ.  πρωτ.  65242/1-8-2019  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Κοιμητηρίων  (Παράρτημα  Α΄),
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 3
Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού - Μειοδότης

Ο  διαγωνισμός  θα  είναι  μειοδοτικός  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  συμφερότερη  από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό
κατάστημα  Βόλου  (Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου,  στην  αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου),
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την  5η  του  μήνα  Σεπτεμβρίου,  του  έτους  2019,  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  της
Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  και  λοιπών  Διευθύνσεων  εκτός  της   Διεύθυνσης
Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Πρασίνου  και  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης που  διενεργεί  τον
διαγωνισμό,   η οποία συγκροτήθηκε με  την αριθ.  856/2018 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για το έτος 2019. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα
λήξης υποβολής των προσφορών η 11:00 π.μ. 
Εάν  ο  διαγωνισμός  δεν  καταστεί  δυνατόν  να  διεξαχθεί  την  παραπάνω  αναφερόμενη
ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας.
Μειοδότης  ανακηρύσσεται  αυτός  που  θα  προσφέρει  τη  συμφερότερη  από οικονομικής
άποψης  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  για  το  σύνολο  της  δημοπρατούμενης
υπηρεσίας.

Άρθρο 4
Έγγραφα της σύμβασης και πρόσβαση σε αυτά

1. Έγγραφα της  σύμβασης  κατά την  έννοια  της  περίπτωσης  14  της παραγράφου 1  του
άρθρου 2 του Ν 4412/2016 είναι τα ακόλουθα: 
α. Η παρούσα διακήρυξη και η περίληψη. 
β. Η μελέτη και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α΄ της
παρούσας διακήρυξης. 
γ.  Το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  που  περιλαμβάνεται  στο
Παράρτημα Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.
δ.  Το  Υπόδειγμα  Οικονομικής  Προσφοράς,  που  περιλαμβάνεται  στο  Παράρτημα  Β΄  της
παρούσας διακήρυξης. 
2. Σε  όλα τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης  παρέχεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimosvolos.gr,  από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Άρθρο 5
Δημοσιεύσεις

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα
δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα Ημερήσια Τοπική. 
Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  θα  καταχωρηθεί  και  στην  ιστοσελίδα
www.dimosvolos.gr  της αναθέτουσας αρχής. 
Η δαπάνη για τη δημοσίευση στον τοπικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 6 
Δικαίωμα συμμετοχής

1. Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετέχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  καθώς  και
ενώσεις οικονομικών φορέων (φυσικών ή/και νομικών προσώπων), εφόσον τα πρόσωπα
αυτά ή τα μέλη των ενώσεων είναι εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 
γ)  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  Συμφωνία  για  τις  Δημόσιες
Συμβάσεις, κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 2513/1997, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,  2,  4 και 5 και τις  γενικές σημειώσεις  του
σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ανωτέρω Συμφωνίας, 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και 
ε)  σε  άλλες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν στις  ανωτέρω κατηγορίες  α΄  έως  και  δ΄,  αν  δεν
υπάρχει ειδική απαγορευτική ρύθμιση. 
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2. Ένωση οικονομικών  φορέων είναι  οποιοδήποτε σχήμα,  χωρίς  νομική  υπόσταση,  που
απαρτίζεται από περισσότερους οικονομικούς φορείς, ανεξαρτήτως αν χαρακτηρίζεται ως
ένωση, σύμπραξη ή κοινοπραξία. 
Σε  περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Εάν η σύμβαση
ανατεθεί στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι να εκτελεσθεί πλήρως η σύμβαση.

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
α.  Αυτοί  οι  οποίοι  στερήθηκαν  με  δικαστική  απόφαση  της  ικανότητας  να  ασκούν  το
επάγγελμά τους. 
β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη το δικαίωμα να
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ή να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με τους φορείς του
δημόσιου  τομέα,  εφόσον  η  διάρκεια  της  απαγόρευσης  δεν  έχει  λήξει  κατά  το  χρόνο
υποβολής της προσφοράς. 
γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί με κοινή υπουργική απόφαση αποκλεισμός από τις
δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι του Ν 4412/2016, κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του
νόμου αυτού. 
4. Σε  περίπτωση  μετασχηματισμού  επιχειρήσεων  κατά  τη  διάρκεια  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της
προηγούμενης,  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στην  αναθέτουσα  αρχή  την  επελθούσα
μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθεί εάν
και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς, για τους οποίους
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 7 
                                                               Λόγοι αποκλεισμού
1. Αποκλείεται του διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή (η συμμετοχή) ορίζεται στο άρθρο 2
της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 300 της 11/11/2008). 
β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1997) και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης – πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 192 της 31/7/2003) ή όπως ορίζεται 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 (EE C 316 της 27/11/1995). 
δ. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 αντίστοιχα της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου  (ΕΕ  L  164  της  22/6/2002)  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  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 309 της 25/11/2005). 
στ. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15/4/2011). 
Ο αποκλεισμός του οικονομικού φορέα επέρχεται επίσης, όταν το πρόσωπο σε βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα ανωτέρω αδικήματα, είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η συγκεκριμένη ρύθμιση
αφορά:  α)  για  τις  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (ΕΠΕ),  τις  ιδιωτικές  κεφαλαιουχικές
εταιρείες (ΙΚΕ), τις ομόρρυθμες (ΟΕ) και τις ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ), τους διαχειριστές,
β) για τις ανώνυμες εταιρείες, το διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του διοικητικού
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συμβουλίου, γ) για τους συνεταιρισμούς, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δ) για τα
λοιπά νομικά πρόσωπα, τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών. 
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η
περίοδος αυτή για το λόγο αποκλεισμού της παρούσας παραγράφου ανέρχεται σε πέντε (5)
έτη από την ημερομηνία της αμετάκλητης καταδίκης. 
2. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου
έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών: 
α)  είτε τρία (3) πρόστιμα από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας,  που  χαρακτηρίζονται  από  την
Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1632/2011 (ΦΕΚ 266/Β), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, στο πλαίσιο τριών (3) διενεργηθέντων ελέγχων. 
β)  είτε δύο (2)  πρόστιμα από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, που αφορούν την αδήλωτη εργασία,
στο πλαίσιο δύο (2) διενεργηθέντων ελέγχων. 
Οι ανωτέρω κυρώσεις λαμβάνονται υπ’ όψη, μόνο εφόσον έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ. 
3. Αποκλείεται  του  διαγωνισμού  ο  οικονομικός  φορέας,  που  δεν  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις του για την καταβολή των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ελληνικής  νομοθεσίας  ή  της  νομοθεσίας  της  χώρας
προέλευσης ή εγκατάστασής του. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι έλληνας πολίτης ή έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά τόσο την κύρια όσο και
την επικουρική ασφάλιση. 
4. Αποκλείεται του διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας που τελεί σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις: 
α)  Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει  με κατάλληλα μέσα,  ότι  ο οικονομικός
φορέας  δεν  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του,  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 
β)  Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο
συμπέρασμα,  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
γ)  Εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24  του
Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά
μέσα. 
δ) Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
ε) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά
την  εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης,
που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  χωρίς τούτο να σημαίνει  ότι η έκπτωση του
οικονομικού φορέα από προηγούμενη σύμβαση κατά τα ανωτέρω επιφέρει αυτόματα τον
αποκλεισμό του, αν δεν συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας περίπτωσης.
στ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί  οριστικά ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
εκτός αν πρόκειται για ελάσσονες παρατυπίες που κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής
δεν κλονίζουν τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του οικονομικού φορέα. 
ζ) Εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
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Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, η περίοδος αποκλεισμού ανέρχεται σε
τρία (3) έτη από την ημερομηνία επέλευσης του σχετικού γεγονότος.

Άρθρο 8
                                                        Άρση των λόγων αποκλεισμού
1. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις που επιφέρουν
αποκλεισμό,  σύμφωνα  με  τους  όρους  των  παραγράφων  1,  2  και  4  του  άρθρου  7  της
παρούσας διακήρυξης, μπορεί να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που  έλαβε  επαρκούν για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο
σχετικός  λόγος  αποκλεισμού.  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, ο
οικονομικός  φορέας  αποδεικνύει  ότι  έχει  καταβάλει  ή  έχει  δεσμευθεί  να  καταβάλει
αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα,
ότι  έχει  διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με  ολοκληρωμένο  τρόπο,  μέσω
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές,  και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς  φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα και  τις  ιδιαίτερες
περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν
ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της  απόφασης  αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλεισθεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης, δεν μπορεί να κάνει χρήση της
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο
κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
Η  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των
επανορθωτικών μέτρων εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη επιτροπής, η οποία εκδίδεται
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της
αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή, συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία.
Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  τον  εν  λόγω  οικονομικό  φορέα.  Η  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα
κατ’ αυτής, κοινοποιείται στην ΕΑΑΔΗΣΥ. 
Η ανωτέρω επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
και αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου αυτού και των Υπουργείων Δικαιοσύνης
και Υποδομών. 
Μέχρι να συγκροτηθεί η επιτροπή, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής εκδίδεται χωρίς την
προηγούμενη γνώμη της επιτροπής. 
2. Ο λόγος αποκλεισμού που σχετίζεται με την καταβολή των φόρων και των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, δεν ισχύει, στις
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)  Εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  υπαχθεί,  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  της
προσφοράς,  σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή των οφειλόμενων φόρων ή
εισφορών και προστίμων. 
β)  Εάν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως επειδή τα οφειλόμενα ποσά
είναι μικρά ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε για τις οφειλές του σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να προβεί σε διακανονισμό ή στην πληρωμή τους μέχρι
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του.
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Άρθρο 9
Κριτήρια επιλογής.

1. Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. 
Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς που ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  της  χώρας  εγκατάστασής  τους.  Για  τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς,  ως εγγραφή στα μητρώα νοείται η
εγγραφή στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ενώ η εγγραφή σε ειδικά
επιμελητήρια, όπως το Τεχνικό ή το Ξενοδοχειακό, δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. 
Η προϋπόθεση εγγραφής στα μητρώα δεν ισχύει για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς  φορείς,  η  δραστηριότητα των οποίων δεν καλύπτεται  από τα υφιστάμενα
επιμελητήρια.

Άρθρο 10
Εγγυήσεις

1.  Η  εγγύηση  του  άρθρου  27 της  παρούσας  διακήρυξης  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ή
χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή  άλλους  εγγυοδοτικούς  φορείς  που  λειτουργούν νόμιμα  στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέλη  της  Συμφωνίας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  και
έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Η εγγύηση μπορεί
να εκδίδεται  και  από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) του
άρθρου 86 του Ν 4387/2016. 
Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί  και το γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ της
αναθέτουσας αρχής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι όροι υπό στοιχεία στ΄ και
ζ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν στην περίπτωση αυτή. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών
και  Δανείων,  τα τοκομερίδια  ή  μερίσματα  που  λήγουν κατά τη  διάρκεια  της  εγγύησης,
επιστρέφονται  μετά τη λήξη τους στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου εκδόθηκε η
εγγύηση. 
2. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται
από  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  14 της  παρούσας
διακήρυξης. 
3. Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) Την ημερομηνία έκδοσης και το χρόνο ισχύος ή την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.
Εγγυητική  επιστολή  που  δεν  αναφέρει  συγκεκριμένο  χρόνο  ισχύος,  είναι  έγκυρη,  εάν
αναγράφεται στο σώμα της ότι είναι αόριστης διάρκειας ή ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή
της. 
β) Τον εκδότη της εγγύησης και την αναθέτουσα αρχή προς την οποία αυτή απευθύνεται. 
γ) Τον αριθμό της εγγύησης, τα στοιχεία της διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  των  προσφορών.  Στις  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  και  (εφόσον  απαιτούνται)
προκαταβολής και καλής λειτουργίας αναφέρονται και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης. 
δ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
ε)  Την πλήρη επωνυμία,  τον  ΑΦΜ και  τη διεύθυνση του οικονομικού  φορέα υπέρ του
οποίου  εκδίδεται  η  εγγύηση.  Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων  η  εγγύηση
εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
στ)  Τον  όρο  ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  και  ότι  ο  εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 
ζ) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της εγγύησης,
ολικά  ή  μερικά,  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  της
αναθέτουσας αρχής, προς την οποία η εγγύηση απευθύνεται. 
η) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
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θ)  Τη βεβαίωση του εκδότη ότι  το  συνολικό ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχει
εκδώσει,  συμπεριλαμβανομένης  της  τελευταίας  αυτής  επιστολής,  δεν  υπερβαίνει  το
ανώτατο όριο εγγυήσεων που ισχύει κάθε φορά. 
4. Κατάθεση των εγγυήσεων σε χρήμα, με καταβολή του σχετικού ποσού στο ταμείο της
αναθέτουσας αρχής, δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 11
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

1. Το δικαίωμα συμμετοχής, η νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα
που  είναι  νομικό  πρόσωπο,  η  έλλειψη  των  λόγων  αποκλεισμού  και  η  συνδρομή  των
κριτηρίων επιλογής  των άρθρων 6 παρ. 3, 7 και 9 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης
αποδεικνύονται κατά περίπτωση με τα δικαιολογητικά των επόμενων παραγράφων. 
2. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3  του άρθρου 6 υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του  άρθρου  8  του  Ν  1599/1986  ή  αντίστοιχη  δήλωση  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
καταγωγής  ή  εγκατάστασης  του  οικονομικού  φορέα,  με  την  οποία  οι  προσφέροντες
δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν στερηθεί με δικαστική απόφαση της ικανότητας να ασκούν το
επάγγελμά τους, β) δεν τους έχει επιβληθεί με κοινή υπουργική απόφαση αποκλεισμός από
δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι του Ν 4412/2016 και γ) δεν έχουν απωλέσει με δικαστική
απόφαση  ή  με  διοικητική  πράξη  το  δικαίωμα  να  συμμετέχουν  σε  διαγωνισμούς  ή  να
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με τους φορείς του δημόσιου τομέα. 
3. Για  την  έλλειψη  του  λόγου  αποκλεισμού  που  προβλέπεται  στην  παράγραφο  1  του
άρθρου  7,  υποβάλλεται  απόσπασμα  (αντίγραφο  γενικής  χρήσης)  ποινικού  μητρώου  ή
ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας  καταγωγής  ή
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, το οποίο έχει εκδοθεί τρεις (3) το πολύ μήνες πριν
από την υποβολή του. 
Για τα νομικά πρόσωπα, υπόχρεοι στην υποβολή αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι :
α)  οι  διαχειριστές  των  ομορρύθμων  εταιρειών,  των  ετερορρύθμων  εταιρειών,  των
εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  και  των  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  β)  ο
διευθύνων  σύμβουλος  και  όλα  τα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  των  ανωνύμων
εταιρειών, γ) τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών και δ) οι εκπρόσωποι
των λοιπών νομικών προσώπων. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται.
4. Για το λόγο αποκλεισμού της παραγράφου 2 του άρθρου 7 υποβάλλεται πιστοποιητικό
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν σε βάρος του
οικονομικού  φορέα  εντός  χρονικού  διαστήματος  δύο  (2)  ετών  πριν  από  τη  λήξη  της
προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών.  Εάν  δεν  έχει  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του
ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται αντί αυτού υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να απαιτείται
βεβαίωση  της  αρμόδιας  αρχής  περί  της  αδυναμίας  έκδοσης  του  πιστοποιητικού.  Η
υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία  υπογραφής
μεταγενέστερη  της  πρόσκλησης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  την  υποβολή  των
δικαιολογητικών  του  παρόντος  άρθρου.  Υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  και  από  τους
οικονομικούς φορείς, οι οποίοι δεν απασχόλησαν προσωπικό κατά τη διετία πριν από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
5. Για το λόγο αποκλεισμού που σχετίζεται με την καταβολή των φόρων και των εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  (παράγραφος  3  του  άρθρου  7), υποβάλλεται  πιστοποιητικό  της
αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις  και  ως προς τις  υποχρεώσεις  που αφορούν τις  εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης. 
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  αφορά  και  τους  φορείς  επικουρικής
ασφάλισης.  Σε  περίπτωση  ατομικών  επιχειρήσεων,  το  αποδεικτικό  ασφαλιστικής
ενημερότητας  αφορά  και  όσους  είναι  ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες  ή  ελεύθεροι
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
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Διευκρινίζεται ότι, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και
φορολογικής  ενημερότητας  αφορούν  το  ίδιο  το  νομικό  πρόσωπο  και  όχι  τα  φυσικά
πρόσωπα που εκπροσωπούν ή διοικούν ή διαχειρίζονται το νομικό πρόσωπο. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν,
μαζί  με  το  πιστοποιητικό  ή  τα  πιστοποιητικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  κατάσταση
προσωπικού  κατά  ειδικότητα,  στην  οποία  θα  φαίνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  όπου
υπάγεται  κάθε  απασχολούμενος.  Η  ακρίβεια  των  στοιχείων  της  κατάστασης  θα
βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 
Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο της υποβολής τους. Εάν σε αυτά δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, πρέπει να έχουν
εκδοθεί τρεις (3) το πολύ μήνες πριν από την υποβολή τους. 
6. Για τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 7 υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι  στην  παράγραφο λόγοι  αποκλεισμού.  Η υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία  υπογραφής  μεταγενέστερη  της  πρόσκλησης  της
αναθέτουσας αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου. 
7. Η καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά την παράγραφο
1 του άρθρου 9 αποδεικνύεται: α) για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς
φορείς, με πιστοποιητικό του βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, με
το οποίο βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, β) για τους
εγκατεστημένους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιστοποιητικό ή βεβαίωση
του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  Παραρτήματος  ΧΙ  του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν 4412/2016, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους. 
Το  ανωτέρω  πιστοποιητικό  ή  βεβαίωση  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  τριάντα  (30)  το  πολύ
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του. 
8. Για  τον  οικονομικό  φορέα  που  έχει  νομική  προσωπικότητα,  η  νόμιμη  σύσταση  και
εκπροσώπηση του νομικού προσώπου αποδεικνύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ): 
αα)  Τα  φύλλα  των  εφημερίδων  της  Κυβέρνησης  (ΦΕΚ)  στα  οποία  δημοσιεύθηκαν  το
ιδρυτικό  καταστατικό  και  οι  τυχόν  τροποποιήσεις  του  ή  το  τελευταίο  κωδικοποιημένο
καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. ββ) Πρακτικό του
διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, από το οποίο προκύπτει η εκπροσώπησή
της, με το ΦΕΚ στο οποίο αυτό δημοσιεύθηκε ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό
τόπο του ΓΕΜΗ.  γγ)  Εάν η προσφορά δεν υπογράφεται  από το νόμιμο εκπρόσωπο του
νομικού προσώπου, υποβάλλεται το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η εξουσιοδότηση
του υπογράφοντος. 
β)  Εάν  πρόκειται  για  ομόρρυθμη  ή  ετερόρρυθμη  εταιρεία  (ΟΕ  ή  ΕΕ),  αντίγραφο  του
καταστατικού, θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο, καθώς και οι τυχόν
τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο ή τα
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. 
γ)  Εάν  πρόκειται  για  ιδιωτική  κεφαλαιουχική  εταιρεία  (ΙΚΕ),  το  καταστατικό  με  τις
τροποποιήσεις του και η πράξη διορισμού του διαχειριστή από το διαδικτυακό τόπο του
ΓΕΜΗ. 
δ)  Εάν  πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο  άλλης  μορφής,  υποβάλλονται  ανάλογα  προς  τα
ανωτέρω στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη υπόσταση και εκπροσώπησή του. 
Τα αποδεικτικά εκπροσώπησης των νομικών προσώπων που χορηγούνται από το ΓΕΜΗ,
πρέπει να έχουν εκδοθεί τριάντα (30) το πολύ εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους. 
9. Εάν  στη  χώρα καταγωγής  ή  προέλευσης  του  οικονομικού  φορέα δεν  προβλέπεται  η
έκδοση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος άρθρου, ή αν αυτό
που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των ίδιων παραγράφων, υποβάλλεται αντί
αυτού  ή  συμπληρωματικά  με  αυτό  ένορκη βεβαίωση  ή,  όπου δεν  προβλέπεται  ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της
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υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, συμβολαιογράφο ή
αρμόδιο επαγγελματικό ή εμπορικό οργανισμό του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  μαζί  με  την  ένορκη  βεβαίωση  ή  την  υπεύθυνη  δήλωση
προσκομίζεται  και  το  έγγραφο  της  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  που  βεβαιώνει  την
αδυναμία  έκδοσης του ζητούμενου αποδεικτικού,  διαφορετικά η ένορκη βεβαίωση ή  η
υπεύθυνη δήλωση δεν γίνεται δεκτή. 
Η ένορκη βεβαίωση πρέπει να έχει συνταχθεί τρεις (3) το πολύ μήνες πριν από την υποβολή
της. Όπου η νομοθεσία προβλέπει την ένορκη βεβαίωση, δεν επιτρέπεται αντί αυτής να
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση. Αντίθετα, είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση της υπεύθυνης
δήλωσης από ένορκη βεβαίωση. 
Η  υπεύθυνη  δήλωση  πρέπει  να  φέρει  ημερομηνία  υπογραφής  μεταγενέστερη  της
πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής για την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος
άρθρου. 
Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το
νόμιμο εκπρόσωπό του ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό,
διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή. Υπεύθυνη δήλωση που δεν φέρει ή δεν φέρει βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής της, δεν γίνεται δεκτή. 
10. Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  όλα  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε μέλος της ένωσης. 
11. Η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών δεν ισχύει: α) εάν η αναθέτουσα αρχή έχει
ήδη στη διάθεσή της τα εν λόγω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν και β)
εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  έχει  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  απ’  ευθείας  τα  ζητούμενα
στοιχεία  μέσω  δωρεάν  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  οποιουδήποτε  κράτους
μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. 
 Η  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
12. Με  την  επιφύλαξη  της  περίπτωσης  β΄  της  προηγούμενης  παραγράφου,  τα
δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης
αναζήτησης  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  (Ν  2690/1999)  και  των  κανονιστικών
διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού. 
13. Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  άρθρου  υποβάλλονται  μετά  την  αξιολόγηση  των
προσφορών, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής προς τον οικονομικό
φορέα  που  υπέβαλε  την  επικρατέστερη  προσφορά,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  24 της
παρούσας διακήρυξης. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την υποβολή όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εάν κρίνει
ότι αυτό επιβάλλεται για την ορθή διεξαγωγή της.

Άρθρο 12
   Αντίγραφα δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη
μορφή τους είτε σε μορφή ακριβούς αντιγράφου είτε σε μορφή απλού (μη επικυρωμένου)
φωτοαντιγράφου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 
α. Τα έγγραφα που εκδίδονται από το δημόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και από τα
νομικά  τους  πρόσωπα ή  τις  επιχειρήσεις  τους,  από τα  ΝΠΔΔ,  τα δικαστήρια  όλων των
βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους
σε  ποσοστό  50% τουλάχιστον  του  ετήσιου  προϋπολογισμού  τους  και  από τις  δημόσιες
επιχειρήσεις ή οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν 3429/2005, υποβάλλονται και σε μορφή
απλού (μη επικυρωμένου) ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές
αντίγραφο του πρωτοτύπου. 
β. Τα ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να υποβληθούν και σε μορφή απλού (μη επικυρωμένου)
ευκρινούς φωτοαντιγράφου από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή από το
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πρωτότυπο  που  φέρει  θεώρηση  από  τις  υπηρεσίες  και  τους  φορείς  της  ανωτέρω
περίπτωσης α΄. 
γ. Τα αλλοδαπά έγγραφα μπορεί να υποβληθούν και σε μορφή απλού (μη επικυρωμένου)
ευκρινούς φωτοαντιγράφου από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Τα έγγραφα της παρούσας και της προηγούμενης περίπτωσης μπορεί να υποβληθούν και
σε μορφή απλού (μη επικυρωμένου) ευκρινούς φωτοαντιγράφου, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων τους. 
δ. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα υποβάλλονται  στο πρωτότυπο ή σε μορφή ακριβούς
αντιγράφου, επικυρωμένου από το συμβολαιογράφο που το συνέταξε. 
ε. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται μόνο στο πρωτότυπο. 
στ. Οι εγγυητικές επιστολές υποβάλλονται μόνο στο πρωτότυπο. 
ζ. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που πρέπει να φέρουν την επισημείωση-apostille της
Σύμβασης της Χάγης, υποβάλλονται μόνο στο πρωτότυπο. Η υποχρέωση αυτή αφορά τα
αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα,  τα  οποία  προέρχονται  από χώρες  που  έχουν  κυρώσει  τη
Σύμβαση  της  Χάγης  του  έτους  1961  και  τα  οποία  πρέπει  να  φέρουν  την  επισημείωση
(apostille)  της  Σύμβασης  αυτής.  Απαλλάσσονται  της  συγκεκριμένης  υποχρέωσης  τα
αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  που  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή,  ανεξαρτήτως  αν  αυτό
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ή σε εκτυπωμένη μορφή. 
η. Τα  ημεδαπά  αποδεικτικά  φορολογικής  ενημερότητας  υποβάλλονται  μόνο  στο
πρωτότυπο. 
θ. Τα  ημεδαπά  αποδεικτικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας  υποβάλλονται  μόνο  στο
πρωτότυπο, με εξαίρεση τα αποδεικτικά δωδεκάμηνης και εξάμηνης διάρκειας, αντίγραφα
των οποίων  μπορεί  να  θεωρούνται  από  τις  υπηρεσίες  της  αναθέτουσας  αρχής,  με  την
επίδειξη του πρωτοτύπου, και να κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου. 
ι. Αποδεικτικά  ασφαλιστικής  ή  φορολογικής  ενημερότητας  που  εκδίδονται  μέσω
διαδικτύου, φέρουν μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου
και  μηχανογραφική  αποτύπωση  της  σφραγίδας  της  υπηρεσίας,  γίνονται  δεκτά  ως
πρωτότυπα. 
ια. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 
ιβ. Τα έγγραφα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή θεωρούνται πρωτότυπα, εφόσον μπορεί
να διαπιστωθεί η εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής. 
ιγ. Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου που εκδίδονται ηλεκτρονικά και δεν φέρουν σφραγίδα
και  υπογραφή,  θεωρούνται  έγκυρα  χωρίς  άλλη  διατύπωση,  εφόσον  η  γνησιότητά  τους
μπορεί να επαληθευθεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Με την ίδια προϋπόθεση το ίδιο ισχύει και
για κάθε άλλο ηλεκτρονικά εκδιδόμενο δικαιολογητικό. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει δειγματοληπτικά την ακρίβεια των απλών (μη επικυρωμένων)
φωτοαντιγράφων και σε περίπτωση ανακρίβειας επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13
Γλώσσα

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και δικαιολογητικά συντάσσονται
στην  ελληνική  γλώσσα  ή,  αν  αυτά  είναι  ξενόγλωσσα,  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη θεωρείται η μετάφραση που πληροί τις
απαιτήσεις του επόμενου άρθρου. 

Άρθρο 14
Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  προσφοράς  που  έχουν  συνταχθεί  σε  ξένη  γλώσσα,
γίνονται δεκτά εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α. Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). 
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β. Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη
χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην
Ελλάδα. 
γ. Έχουν μεταφρασθεί  και  επικυρωθεί  από τη μεταφραστική  υπηρεσία  του Υπουργείου
Εξωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν 3566/2007,
όπως αυτές ισχύουν. 
δ. Έχουν μεταφρασθεί από τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
ε. Έχουν μεταφρασθεί από άλλα πρόσωπα που έχουν από το νόμο το δικαίωμα αυτό. Το
βάρος της απόδειξης φέρει ο οικονομικός φορέας.

Άρθρο 15
Περιεχόμενο των προσφορών και τρόπος υποβολής τους

 1. Οι  προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται  στην Ελληνική
γλώσσα  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  πάνω  στον  οποίο  αναγράφονται  ευκρινώς  οι
ακόλουθες ενδείξεις: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, β) Η επωνυμία της
αναθέτουσας αρχής, γ) ο τίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία
λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) και ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
2. Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει: 
α)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  εντός  του  κυρίως  φακέλου,  με  την  ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
Οι  ως  άνω  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  φέρουν  επίσης  τις  ενδείξεις  του  κυρίως
φακέλου. 

Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά, όπως αυτά καθορίζονται στην
επόμενη παράγραφο.
3. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά είναι τα εξής: 
α1. Η Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, συντεταγμένη σύμφωνα με
τις   απαιτήσεις της υπ’ αριθ.   πρωτ. 65242/1-8-2019 μελέτης της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων
(Παράρτημα Α΄). 
α2.  Βεβαιώσεις   εργοδότη/εργοδοτών   στις  οποίες  θα αναφέρονται  τα  συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα παροχής συμβατικού έργου από πλευράς του αναδόχου, καθώς και
τους χώρους που πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες. 
β.     Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο έχει εγκριθεί από την
Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Απόφ.  158/2016,  ΦΕΚ  3698/Β)  που
προσαρμόσθηκε από την αναθέτουσα αρχή στους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Το ΤΕΥΔ εξομοιώνεται ως προς τις συνέπειες με την υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 και
χρησιμοποιείται  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  πληροί  τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
i) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή περισσότεροι από τους λόγους αποκλεισμού των
άρθρων 6 παρ. 3 περίπτ. γ΄ και 7 της παρούσας διακήρυξης, 
ii) πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 9 της παρούσας διακήρυξης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, υποβάλλεται για κάθε μέλος χωριστό ΤΕΥΔ,
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που ορίζονται στα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV αυτού. Εάν ο
οικονομικός  φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων επικαλείται  τις  ικανότητες τρίτων,
υποβάλλεται χωριστό ΤΕΥΔ για καθένα από αυτούς, υπογεγραμμένο ψηφιακά από τους
νομίμους εκπροσώπους τους, έτσι ώστε το ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα ή της ένωσης να
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή μαζί με τα ΤΕΥΔ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων
αυτός στηρίζεται. Εάν τμήμα της σύμβασης σε ποσοστό μέχρι 30% πρόκειται να ανατεθεί σε
υπεργολάβο,  στις  ικανότητες  του  οποίου  δεν  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,  δεν
απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ για τον υπεργολάβο. Εάν το ποσοστό της υπεργολαβίας είναι
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μεγαλύτερο, υποβάλλεται για κάθε υπεργολάβο χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙΙ αυτού.
Για  την  προκαταρκτική  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης, το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται
ψηφιακά μόνο από τον εκπρόσωπο του οικονομικού  φορέα,  για  λογαριασμό όλων των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν.  Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ νοείται:  α)
αυτός που προκύπτει από το καταστατικό της εταιρείας ή του συνεταιρισμού, όπως αυτό
ισχύει  κατά το  χρόνο υποβολής  της  προσφοράς  ή  β)  αυτός  που  ορίζεται  στο  πρακτικό
εκπροσώπησης  του  οικονομικού  φορέα  ή  γ)  το  φυσικό  πρόσωπο  που  είναι  αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο  για  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  σε  διαδικασίες  σύναψης
συμβάσεων γενικά ή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
Η χρονική απόσταση μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΤΕΥΔ και της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.
4. Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, συντεταγμένη σύμφωνα με
το υπόδειγμα που περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Β΄. 

5. Η προσφερόμενη τιμή ορίζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
εκτός χαρτοσήμου το οποίο βαρύνει τον ανάδοχο.
Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία
δεν  δίνεται  ενιαία  τιμή  για  ολόκληρη  την  προσφερόμενη  ποσότητα  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας της
παροχής της υπηρεσίας. Η υπηρεσία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει
προσφορά για μέρος αυτής, δε θα γίνεται αποδεκτή. 
Οικονομική  προσφορά  με  τιμή  μεγαλύτερη  της  προϋπολογισθείσας  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. 
Οι συμβατικές τιμές προσφοράς ισχύουν και δεσμεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα
μίας συμβατικής περιόδου (12 μήνες). 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για  τις  ασυνήθιστα  χαμηλές  οικονομικές  προσφορές  θα  εφαρμοσθεί  η  διαδικασία  του
άρθρου 88 του Ν 4412/2016.
Προσφορές σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ απορρίπτονται. Εάν η οικονομική προσφορά
περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, τα οποία δεν επιδέχονται διόρθωσης ή
συμπλήρωσης ή, αν και επιδέχονται, δεν αποκαθίστανται από τον προσφέροντα εντός της
ταχθείσας  προθεσμίας  ή  αν  οι  παρασχεθείσες  εξηγήσεις  δεν  γίνουν  δεκτές  από  την
αναθέτουσα αρχή, η προσφορά απορρίπτεται.
6. Η προσφορά υπογράφεται : α) εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, β) εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού,
γ) εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από
εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  της  ένωσης  οικονομικών
φορέων πρέπει  να προσδιορίζεται  η έκταση και  το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους,
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής του συμβατικού ανταλλάγματος μεταξύ των μελών,
καθώς και ο εκπρόσωπος αυτής. 
Έγγραφα  που  περιέχονται  στην  προσφορά  και  προέρχονται  από  τρίτους,  δεν
συνυπογράφονται από τον προσφέροντα.
7.  Ισχύει  και  απαιτείται  ό,  τι  άλλο αναφέρεται  στην υπ’  αριθ.  πρωτ.  65242/1-8-2019
μελέτη της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων.
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής-
τεχνικής προσφοράς  ή η προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου
από το διαγωνισμό.
8.  Οι  προσφορές  μπορεί  να  κατατίθενται  ή  να  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο  Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου  - Τ.Κ. 38333, μέχρι την 4-9-2019. 
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Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από
ώρα 10:00 π.μ. μέχρι την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 16
Εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς

Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  περιέχει  στοιχεία  και  πληροφορίες  εμπιστευτικού
χαρακτήρα, ο προσφέρων επισημαίνει τα στοιχεία αυτά και αναφέρει ρητά στην προσφορά
του  τις  νομοθετικές  διατάξεις  ή  τις  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την
εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης  πληροφορίας,  διαφορετικά  η  δήλωση
εμπιστευτικότητας δεν λαμβάνεται υπ’ όψη. 
Πληροφορίες που είναι σχετικές με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της, δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές.

Άρθρο 17
Αποσαφήνιση και διόρθωση των προσφορών

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους ή να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει. Για το σκοπό αυτό, η προθεσμία που τάσσεται στους προσφέροντες,
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. 
Η  ανωτέρω  διευκρίνιση  ή  συμπλήρωση  αφορά  μόνο  ασάφειες  ήσσονος  σημασίας,
δευτερεύουσες  ατέλειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή  υπολογιστικά
σφάλματα που κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής μπορούν να θεραπευθούν, χωρίς να
παραβιάζονται  οι  αρχές  του  ανταγωνισμού  και  της  ίσης  μεταχείρισης  των  οικονομικών
φορέων. 
Διευκρινίσεις που προέρχονται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.

Άρθρο 18
Εναλλακτικές προσφορές

Κάθε  ενδιαφερόμενος  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  υποβάλει  μία  μόνο  προσφορά.
Εναλλακτικές προσφορές υπό οποιαδήποτε μορφή δεν επιτρέπονται και σε περίπτωση που
υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. Εάν όμως η κύρια και η εναλλακτική προσφορά ή οι
εναλλακτικές  προσφορές δεν κατονομάζονται  ρητά από τους προσφέροντες,  καμία από
αυτές λαμβάνεται υπ’ όψη και ο προσφέρων αποκλείεται του διαγωνισμού.

Άρθρο 19
Χρόνος ισχύος των προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα
έξη (6) μηνών, το οποίο αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των  προσφορών.  Προσφορά  που  ορίζει  μικρότερο  χρόνο  ισχύος,  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν ορίζει ρητά το χρόνο ισχύος της, θεωρείται ότι ισχύει για
το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 
2. Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, η ισχύς της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής μπορεί να παρατείνεται από τους οικονομικούς φορείς, για
χρονικό  διάστημα  ίσο  κατ’  ανώτατο  όριο  με  την  προβλεπόμενη  στην  προηγούμενη
παράγραφο αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Οι προσφέροντες που αρνούνται την
παράταση αυτή, αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. 
3. Μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, της αρχικής (εάν δεν ζητηθεί παράταση) ή της
παραταθείσας,  ματαιώνονται  τα  αποτελέσματα  του  διαγωνισμού,  εκτός  αν  κριθεί
αιτιολογημένα από την αναθέτουσα αρχή, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους οικονομικούς
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φορείς επιλέξουν να παρατείνουν ή να παρατείνουν εκ νέου την ισχύ των προσφορών τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν από τη λήξη της αρχικής ή της παραταθείσας ισχύος τους, ενώ οι
λοιποί οικονομικοί φορείς αποκλείονται. 
4. Η  δήλωση  αποδοχής  της  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  που  ζητείται  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πρέπει  να  υποβληθεί  σε  αυτή  πριν  από τη  λήξη  της  αρχικής  ή  της
παραταθείσας ισχύος της προσφοράς και, σε περίπτωση διαδοχικών παρατάσεων, πριν από
τη λήξη της προηγούμενης παράτασης, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. 
5. Εάν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών, χωρίς να έχει ζητηθεί η παράτασή της, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει εκ των υστέρων την παράταση αυτή, εφόσον κρίνει με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για την κατακύρωση οργάνου, ότι η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Άρθρο 20
Λόγοι απόρριψης των προσφορών

1. Η  προσφορά απορρίπτεται  όταν  συντρέχει  ένας  ή περισσότεροι  από τους παρακάτω
λόγους: 
α) Όταν αποκλίνει από τις διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο των προσφορών, το χρόνο
και τον τρόπο υποβολής τους καθώς και το χρόνο ισχύος τους. 
β) Όταν διαπιστώνεται η συνδρομή ενός ή περισσότερων λόγων αποκλεισμού. 
γ)  Όταν υποβάλλεται κατά παράβαση των όρων της διακήρυξης, εκτός αν οι αποκλίσεις
έχουν επουσιώδη και δευτερεύοντα χαρακτήρα. 
δ)  Σε  όσες  περιπτώσεις  η  απόρριψη  προβλέπεται  ρητά  από τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης. 
ε)  Εάν  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα  που  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωσης ή διόρθωσης ή, αν και επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί στο στάδιο της
αποσαφήνισης και συμπλήρωσης της προσφοράς. 
στ)  Εάν  πρόκειται  για  προσφορά  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις
απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της ταχθείσας προθεσμίας ή η εξήγηση δεν έγινε αποδεκτή
από την αναθέτουσα αρχή. 
ζ) Εάν συνιστά εναλλακτική προσφορά. 
η) Όταν υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές
στο  πλαίσιο  της παρούσας  διαδικασίας.  Ο περιορισμός  αυτός ισχύει  και  σε  περίπτωση
ενώσεων  οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη  καθώς  και  σε  περίπτωση  πολλαπλής
συμμετοχής οικονομικών φορέων,  είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη διαφορετικών ενώσεων,
εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  διαθέτει  επαρκείς  ενδείξεις  που  οδηγούν  ευλόγως  στο
συμπέρασμα,  ότι  υπάρχει  συμφωνία  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  με  στόχο  τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
θ) Εάν πρόκειται για προσφορά υπό αίρεση. 
ι) Εάν θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 
2. Προηγούμενη ακρόαση του οικονομικού φορέα, του οποίου απορρίπτεται η προσφορά,
δεν λαμβάνει χώρα.

Άρθρο 21
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.

 
Άρθρο 22
Ενστάσεις

1. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της πράξης
κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών πράξεων της Οικονομικής Επιτροπής, υπό τους
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όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016
(Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης .

Άρθρο 23
Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

1. Η  επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί  να  προτείνει  στο αρμόδιο για  την  κατακύρωση
όργανο της αναθέτουσας αρχής τη ματαίωση του διαγωνισμού ή τη ματαίωση σύναψης της
σύμβασης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις. Η σχετική απόφαση
της αναθέτουσας αρχής θα είναι δεόντως αιτιολογημένη. 
2. Σε  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών,  ο  ανάδοχος  επιλέγεται  με  κλήρωση,  η  οποία
διενεργείται  ενώπιον  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  με  την  παρουσία  των  οικονομικών
φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισότιμες  προσφορές.  Κατανομή  της  ζητούμενης  ποσότητας
μεταξύ περισσότερων οικονομικών φορέων με ισότιμες προσφορές, δεν χωρεί.
3. Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς ή η αποδοχή από την αναθέτουσα αρχή μίας μόνο από
τις  προσφορές  που  υποβλήθηκαν,  δεν  αποτελεί  αυτοτελή  λόγο  ματαίωσης  της
διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 24
Υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο

1. Μετά την αξιολόγηση  των προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή ειδοποιεί  εγγράφως τον
οικονομικό  φορέα  με  την  επικρατέστερη  προσφορά,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών τα
δικαιολογητικά  του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης)
εντός σφραγισμένου φακέλου. 
2. Η επιτροπή διαγωνισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και συντάσσει σχετικό
πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει στο αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο της αναθέτουσας
αρχής, προκειμένου αυτό να προβεί στην κατακύρωση της σύμβασης ή στη ματαίωση της
διαδικασίας,  ανάλογα  με  το  αποτέλεσμα  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών,  κατά  τους
όρους των επόμενων παραγράφων. 
3. Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που προσκομίσθηκαν, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
υπό τους ακόλουθους όρους: 
α. Εντός της δεκαήμερης προθεσμίας από την ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει
αίτημα παράτασης της προθεσμίας, η οποία απευθύνεται στην επιτροπή του διαγωνισμού
και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ζητήθηκε από αυτόν η έκδοση των
ελλειπόντων ή ελλιπών δικαιολογητικών. 
β.  Η  επιτροπή  διαγωνισμού  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  των  ανωτέρω
δικαιολογητικών, για όσο χρόνο απαιτείται, με βάση την αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή
έγγραφα του προσωρινού αναδόχου, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοσή τους. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
απορρίπτεται  η  προσφορά  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  επόμενο  κατά  σειρά
μειοδότη. Εάν κανένας από τους προσφέροντες προσκομίζει εμπροθέσμως τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ματαιώνεται. 
4. Εάν προσκομισθούν μεν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν προκύπτει όμως
από αυτά η μη συνδρομή όλων των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση ενός ή περισσότερων
από  τα  προβλεπόμενα  κριτήρια  επιλογής,  απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού
αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη. Εάν κανένας από τους
προσφέροντες  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  απαιτούμενα  κριτήρια  και  τους  όρους
συμμετοχής, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ματαιώνεται. 
5. Εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προκύψει ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ από τον προσωρινό ανάδοχο είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται
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η  προσφορά  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  επόμενο  κατά  σειρά  μειοδότη.  Αν
διαπιστωθεί  ότι  κανένας  από  τους  προσφέροντες  υπέβαλε  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση,  η
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης μειώνεται.

Άρθρο 25
Κατακύρωση

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται  με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του
Δήμου Βόλου. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της κατακύρωσης, κατά τα
οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, η ανωτέρω απόφαση καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ και
αυτομάτως μέσω αυτού δημοσιεύεται στο πρόγραμμα Διαύγεια του Ν 3861/2010. 
2. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την άσκηση
της  ένστασης  και,  σε  περίπτωση  άσκησης  αυτής,  για  την  έκδοση  της  απόφασης  της
Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 26
Υπογραφή της σύμβασης

Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσα αρχή θα καλέσει εγγράφως τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) το πολύ ημερών από την ημερομηνία της ανωτέρω
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 
Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  εμπρόθεσμα  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,
κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σε βάρος του οι λοιπές κυρώσεις του άρθρου 203 του
Ν  4412/2016  και  ακολουθείται  εξαρχής  η  διαδικασία  του  άρθρου  24  της  παρούσας
διακήρυξης για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Η έκπτωση κηρύσσεται
με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής
διαγωνισμού και αφού χορηγηθεί στον ανάδοχο το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης,
όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999). 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, όταν: α) η σύμβαση δεν υπεγράφη με ευθύνη της
αναθέτουσας αρχής ή β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι τεκμηριώνονται από
τον ανάδοχο με την προσκόμιση στην αναθέτουσα αρχή των απαραίτητων αποδεικτικών
στοιχείων, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνδρομή τους.

Άρθρο 27
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταθέσει  πρό  ή  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της αξίας της
σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ.  Η  εγγύηση καταπίπτει  σε  περίπτωση  παράβασης  των όρων της
σύμβασης,  με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα  από
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται την αύξηση της αξίας της,
ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  καταθέσει,  πριν  από  την  τροποποίηση,  συμπληρωματική
εγγύηση ύψους 5% επί του ποσού της αύξησης, χωρίς το ΦΠΑ. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2)
μήνες από την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
εφόσον αυτή απορρέει από τη σύμβαση. 
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  χρόνο  που  ορίζουν  οι  διατάξεις  της
παραγράφου 8 του άρθρου 72 του Ν 4412/2016. 
2. Για την ανωτέρω εγγύηση ισχύουν οι όροι του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης.
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Άρθρο 28
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης

1. Οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν και όρους της σύμβασης, ανεξαρτήτως αν
περιλαμβάνονται  στο  κείμενο  της  τελευταίας.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  του
κειμένου  της  διακήρυξης  και  του  συμβατικού  κειμένου  υπερισχύουν  οι  όροι  της
διακήρυξης, ενώ οι αντίστοιχοι όροι της σύμβασης δεν εφαρμόζονται. 
2. Στη σύμβαση περιλαμβάνεται ο όρος, ότι κατά την εκτέλεσή της ο ανάδοχος πρέπει να
εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την  περιβαλλοντική,
κοινωνικοασφαλιστική και εργατική νομοθεσία.

Άρθρο 29
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης

Η περίοδος της σύμβασης θα είναι ενός (1) έτους  από την ημερομηνία της υπογραφής της.
Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, επειδή δεν μπορούν
να προβλεφθούν οι  ανάγκες  που θα προκύψουν αναλυτικά για κάθε είδος εργασίας,  ο
Δήμος έχει δικαίωμα να μεταβάλει τις ποσότητες, χωρίς όμως να υπερβεί το σύνολο της
συμβατικής αξίας των εργασιών.
Σε  περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος  δεν ανταποκριθεί  με  συνέπεια  στις  από την
σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς
από πλευράς Δήμου με όλες τις από το Νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.

Άρθρο 30
Τρόπος πληρωμής

Η  πληρωμή  των  εργασιών  θα  γίνεται  μηνιαίως   και  σύμφωνα  με  τις  βεβαιώσεις  που
εκδίδονται από την Διεύθυνση Κοιμητηρίων και από τις  Δημοτικές –Τοπικές Ενότητες, στις
οποίες θα αναγράφεται το συγκεκριμένο Κοιμητήριο και η ακριβής ημερομηνία που έλαβαν
χώρα οι εργασίες.
Η τιμή θα είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Στις τιμές που αναγράφονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες
και όλα τα υλικά- μέσα που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση τις εν λόγω εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα , στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται:

1) Η αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών, με οποιαδήποτε προσαύξηση που
προβλέπεται από τη νομοθεσία,

2) Το κόστος της αγοράς και της φθοράς των εργαλείων που χρησιμοποιούνται,
3) Κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,
4) Κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση,
5) Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού, 
6) Κάθε δαπάνη που έχει σχέση με την προστασία του προσωπικού.

Άρθρο 31
Κρατήσεις

Στη  συμβατική  αξία  της  υπηρεσίας,  εκτός  του  Φ.Π.Α  γίνεται  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος σε ποσοστό 8%. 
Επίσης επιβάλλεται κράτηση α) σε ποσοστό 0,07% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.)
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που παρακρατείται από την
αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό
της Αρχής, β) σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά
την κάθε πληρωμή και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Οι κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών  Προσφυγών  υπόκεινται  σε  αναλογικό  τέλος  χαρτοσήμου  και  Ο.Γ.Α.
χαρτοσήμου 3,6%.
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Άρθρο 32
Εκχώρηση της σύμβασης

Με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  επιτρεπόμενης  υποκατάστασης  του  αναδόχου,  που
προβλέπονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016,
εκχώρηση της σύμβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, δεν επιτρέπονται. 

Άρθρο 33
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν
4412/2016 καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο αυτής.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΜΕΛΕΤΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                         

                    Βόλος   01 -08-2019

Ταχ. Διεύθυνση : 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου – 
Λάρισας
Πληροφορίες :  Γιάννης Πολυμενίδης     
Τηλέφωνο: 2421095720
Email : polym60@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Εργασίες ταφών –εκταφών στα Κοιμητήρια  της Δ/νσης  Κοιμητηρίων  
και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου Βόλου».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                         

ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Εργασίες ταφών –εκταφών στα 
Κοιμητήρια  της Δ/νσης  Κοιμητηρίων  και των 
Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου 
Βόλου.».

Ταχ. Διεύθυνση : 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου – 
Λάρισας
Πληροφορίες :  Γιάννης Πολυμενίδης     
Τηλέφωνο: 2421095720
Email : polym60@gmail.com

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
        Η Διεύθυνση Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου, προτίθεται να εκτελέσει  Εργασίες ταφών
–  εκταφών  στα  Κοιμητήρια   της  Δ/νσης   Κοιμητηρίων   και  των  Περιφερειακών
Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου Βόλου. 
        Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν είναι:

1) Εργασίες ταφών στο κοιμητήριο Κούκος και στα Κοιμητήρια Δημοτικών Ενοτήτων
Βόλου και Ν. Ιωνίας (πρώην Συνδέσμου).

2)  Εργασίες  ταφών  στα  περιφερειακά  κοιμητήρια  των  Δημοτικών  και  Τοπικών
Ενοτήτων και συγκεκριμένα των Δ.Ε. Αγριάς, Αισωνίας, Αρτέμιδας, Ιωλκού, Ν. Αγχιάλου,,
Πορταριάς και Τ.Κ. Μακρυνίτσας.

3) Εργασίες εκταφών στα κοιμητήρια πρώην Συνδέσμου.
3)  Εργασίες  εκταφών  στα  περιφερειακά  κοιμητήρια  των  Δημοτικών  και  Τοπικών

Ενοτήρων και συγκεκριμένα των Δ.Ε. Αγριάς, Αισωνίας, Αρτέμιδας, Ιωλκού, Ν. Αγχιάλου,,
Πορταριάς και Τ.Κ. Μακρυνίτσας.

Οι αναφερόμενες εργασίες κρίνονται κατεπείγουσες και άκρως απαραίτητες για τη
σωστή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία – λειτουργικότητα των Κοιμητηρίων της
Δνσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς
και  για  τις  συνθήκες  καλής  υγιεινής  κατάστασης  του  περιβάλλοντος  εσωτερικού  και
εξωτερικού χώρου των τάφων.

Η ανάγκη προκύπτει από την έλλειψη προσωπικού. Συγκεκριμένα το υφιστάμενο
μόνιμο προσωπικό, που διαθέτει  η υπηρεσία,  είναι  τρείς (3)  με ειδικότητα ΥΕ Ταφών –
Εκταφών, από τους οποίους οι δύο συνταξιοδοτούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η
διεκπεραίωση των αυξημένων υποχρεώσεων,  δεν  μπορεί  να  καλύπτεται  από το μόνιμο
προσωπικό,  και  συνήθως  υποβοηθείται  από  συμβασιούχο  προσωπικό  (οκτάμηνα).  Δεν
προβλέπεται στο άμεσο μέλλον, η πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία μας.

Πρόσθετες ανάγκες προέκυψαν, γιατί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 167/2017 ΑΔΣ, που
τροποποίησε τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου και συγκεκριμένα
το αρ.5, η λειτουργία των κοιμητηρίων (εργασίες ταφών – εκταφών) επεκτάθηκε και στις
Κυριακές,  αλλά  και  στις  περισσότερες  αργίες  του  έτους  (πλην  Πάσχα,  15αύγουστο,
Χριστούγεννα). 
     Ο προϋπολογισμός είναι  :  58.999,20 € συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ, και θα
βαρύνει τον  Κ.Α. 45-6117.001 του  προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019-20. Για το
έτος 2019 θα διατεθεί το ποσό των 39.000 € και για το έτος 2020, το υπόλοιπο ποσό των
19.999,20 €
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
         Η παρούσα έχει σαν αντικείμενο τις ταφές και εκταφές των θανόντων ατόμων και τις
διάφορες παράπλευρες, επικουρικές τους εργασίες.

Β1. Τρόπος εκτέλεσης
Όλες οι αναφερόμενες εργασίες γίνονται χειρονακτικά με εργατικό προσωπικό που

λειτουργεί στους χώρους των Κοιμητηρίων αυτοπροσώπως.
Β2. Ανάλυση εργασιών
Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελούνται από το προσωπικό της αναδόχου

εταιρίας/εργολάβου, θα είναι αναλυτικά οι εξής:
Β2.α. Ταφές

Οι ταφές τεθνεόντων ατόμων πραγματοποιούνται:
Σε  παλαιό  ταφικό  χώρο  (από  προηγηθείσα  εκταφή)  μετά  από  το  οριστικό

καθάρισμα και την οριστική διαμόρφωση του χώρου ταφής (τάφου).
Στον  οριστικά,  πλέον,  διαμορφωμένο  ταφικό  χώρο  γίνεται  η  εργασία  ταφής,

δηλαδή  το  ¨κατέβασμα¨  με  σχοινιά  του  φέρετρου  εντός  του  τάφου,  το  σκέπασμα  του
ταφικού χώρου με το παρακείμενο (επί του διαδρόμου) από την εκσκαφή ή την εκταφή
χώμα και την τοποθέτηση πάνω στο χώρο του μνήματος των στεφανιών της νεκρώσιμης
ακολουθίας.

Με το πέρας των εργασιών ταφής, τα εναπομείναντα υλικά, θα συλλέγονται και θα
μεταφέρονται  σε  προκαθορισμένο  σημείο  (από  την  υπηρεσία)  κάθε  κοιμητηρίου.
Υποχρέωση του αναδόχου, είναι ο καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.

Η  τιμολόγηση  της  εργασίας  αυτής  έγινε  με  βάση  τα  μέχρις  στιγμής  υπάρχοντα
δεδομένα και για τριετή διάρκεια ταφής εντός του τάφου – μνημείου.

Β2.β. Εκταφές
Η  εκταφή  των  τεθνεόντων  ατόμων  γίνεται  χειρονακτικά  από  ένα  (1)  άτομο  –

εργάτης ανά μνημείο. Πρώτη εργασία κατά την εκταφή, είναι η αφαίρεση του σταυρού και
των μαρμάρων του μνημείου.  Δεύτερη εργασία είναι η αφαίρεση του χώματος έως του
φέρετρου του νεκρού σώματος. Τρίτη εργασία είναι η διαπίστωση (με το μερικό άνοιγμα
του καπακιού του φέρετρου) της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου
νεκρού. Στην προηγούμενη (3η ) εργασία έχουμε δύο περιπτώσεις:

α) Εάν για οποιοδήποτε λόγω δεν υπάρχει πλήρης αποστέωση του νεκρού, τότε το
φέρετρο  ξανασκεπάζεται  με  χώμα,  επανατοποθετούνται  ο  σταυρός  και  το  μάρμαρο
κάλυψης του μνημείου, και προσδιορίζεται (λόγω εμπειρίας του εργάτη ταφών – εκταφών
και σύμφωνα με τα ¨ευρήματα¨ εντός του φέρετρου) ο νέος χρόνος εκταφής.

β) Εάν υπάρχει πλήρης αποστέωση, τότε γίνεται η ολοκλήρωση της εκταφής, και
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

Με το πέρας των εργασιών εκταφής, τα προϊόντα καταστροφής του μνημείου, θα
συλλέγονται και θα μεταφέρονται  σε προκαθορισμένο σημείο (από την υπηρεσία)  κάθε
κοιμητηρίου,  για  απομάκρυνση  από  την  υπηρεσία.  Υποχρέωση  του  αναδόχου,  είναι  ο
καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.

Τα οστά της εκταφής μετά από την επιθυμία και εντολή των συγγενικών ατόμων,
που  παραβρίσκονται  στην  εκταφή,  είτε   μεταφέρονται  κατευθείαν  στο  χωνευτήρι,  είτε
πηγαίνουν για καθαρισμό, πλύσιμο και στέγνωμα, προκειμένου μετά από 4- 5 ημέρες να
τοποθετηθούν εντός μεταλλικού κιβωτίου (οστεοθήκη) και να οδηγηθούν προς φύλαξη στο
οστεοφυλακίου του Κοιμητηρίου, που έγινε η εκταφή.

Η  διάρκεια  του  χρόνου  εκταφής  εξαρτάται  α)  από  το  Κοιμητήριο  που  έγινε  η
εκταφή β) από την πορεία της αποστέωσης, και γ) από τον τρόπο ¨διαχείρισης¨ των οστών
(χωνευτήρι ή οστεοφυλάκιο).

Η τιμολόγηση της εργασίας αυτής γίνεται με βάση τα μέχρις στιγμής υπάρχοντα
δεδομένα και για τριετή διάρκεια ταφής εντός του τάφου -μνημείου.
     Β3. Μέτρα προστασίας 
       Ο  εργολάβος  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  όλα  τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αλλά και τρίτων προσώπων

Β4. Προγραμματισμός εργασιών 
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     Ο ανάδοχος θα λαμβάνει  εντολή για τον χώρο και την ώρα των εργασιών, από την
Δνση Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου.

    Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
      Το εργατικό προσωπικό του αναδόχου, θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από
τρεις  (3)  εργάτες  ταφών  –  εκταφών,  ο  αριθμός  των  οποίων  θα  τεκμηριωθεί  κατά  την
διάρκεια  των  συμβατικών  εργασιών  και  μέσα  από  τις  βεβαιώσεις  των  περιφερειακών
Δημοτικών και Τοπικών Ενοτήτων.
     Δικαίωμα υποβολής προσφοράς, έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι
συνεταιρισμοί  που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας,  που
λειτουργούν  με  οποιαδήποτε  οργανωτική  μορφή  (ατομικές  ή  εταιρικές  επιχειρήσεις,
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά).

Λόγω του ευαίσθητου (από κοινωνικής άποψης) του αντικειμένου των εργασιών,
απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  ύπαρξη  ανάλογης  εμπειρίας  στο  είδος  των  εργασιών
(ταφές – εκταφές). Η εμπειρία θα τεκμηριώνεται με βεβαίωση εργοδότη, που θα αναφέρει
το  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  παροχής  συμβατικού  έργου  από  πλευράς  του
αναδόχου, καθώς και τους χώρους που πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες. 

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο έλεγχος της καταλληλότητας και της ποιότητας των εργασιών, θα γίνεται από την

Δνση Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου (για τα κοιμητήρια “Κούκος” και πρώην Συνδέσμου)
και από τα αρμόδια τμήματα των Δημοτικών – Τοπικών Ενοτήτων (για τα Περιφερειακά
κοιμητήρια). 

Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών, διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές
τεχνικές προδιαγραφές, οι Υπηρεσίες μπορούν να υποδείξουν συμπληρωματικές εργασίες,
μέχρι  την  επίτευξη  του  επιθυμητού  αποτελέσματος,  χωρίς  καμία  οικονομική  ή  άλλη
επιβάρυνση του Δήμου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω υποδείξεις
της Υπηρεσίας,  εντός της υπό της ίδιας  οριζόμενης  προθεσμίας,  ο Δήμος δικαιούται  να
προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο.

Ε.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ
      Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται μηνιαίως, και σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που
θα εκδίδονται από την Δνση Κοιμητηρίων και από τις Δημοτικές – Τοπικές Ενότητες, όπου
θα αναγράφεται το συγκεκριμένο κοιμητήριο και η ακριβής ημερομηνία, που έλαβαν χώρα
οι εργασίες.
 Η τιμή θα είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Στις  τιμές  που αναγράφονται  στο ενδεικτικό  τιμολόγιο  περιλαμβάνονται  όλες οι
εργασίες  και  όλα  τα  υλικά-μέσα  που  απαιτούνται  για  την  καλή  εκτέλεση  της  εν  λόγω
εργασίας. 

 Στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται:
Η  αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών, με οποιαδήποτε προσαύξηση που 

προβλέπεται από τη νομοθεσία,
Το κόστος της αγοράς και της φθοράς των εργαλείων που χρησιμοποιούνται,
Κάθε προκαταρκτική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών,
Κάθε δασμό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση,
Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του    προσωπικού
Κάθε δαπάνη που έχει σχέση με την προστασία του προσωπικού

                                                                                             
Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Α

25



         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                         

ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Εργασίες ταφών –εκταφών στα 
Κοιμητήρια  της Δ/νσης  Κοιμητηρίων  και των 
Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου 
Βόλου».

Ταχ. Διεύθυνση : 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Βόλου – 
Λάρισας
Πληροφορίες :  Γιάννης Πολυμενίδης     
Τηλέφωνο: 2421095720
Email : polym60@gmail.com

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

Είδος Εργασιών Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα Τιμή μονάδας
(ευρώ)

Σύνολο
(ευρώ)

Εργασίες Ταφών-Εκταφών
1. Ταφές στα Κοιμητήρια πρώην  

συνδέσμου
Τεμάχια 200 60 12000,00

2. Ταφές Περιφερειακών Κοιμητηρίων Δ.Ε. Τεμάχια 276 70 19320,00
3. Εκταφές στα Κοιμητήρια του Πρώην 

Συνδέσμου
Τεμάχια 100 55 5500,00

4. Εκταφές Περιφερειακών Κοιμητηρίων 
Δ.Ε.

Τεμάχια 160 55 8800,00

5. Εργασίες μη αποστεωμένης εκταφής 
Περιφερειακών Κοιμητηρίων Δ.Ε.

Τεμάχια 49 40 1960,00

ΣΥΝΟΛΟ 47580,00

ΦΠΑ 24% 11419,20

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

58.999,20

Οι προσφέροντες, θα υποβάλλουν την προσφορά τους, αναλυτικά για το κάθε είδος
εργασίας,  σύμφωνα  με  το  παρακάτω  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς.  Η  εργασία  θα
κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα,  που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των
εργασιών, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους
της οικονομοτεχνικής έκθεσης.

Οι παραπάνω ποσότητες, είναι ενδεικτικές, επειδή δεν μπορούν να προβλεφθούν
οι ανάγκες που θα προκύψουν, αναλυτικά για το κάθε είδος εργασίας. Η υπηρεσία, έχει
δικαίωμα να μεταβάλει τις ποσότητες, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την
διάρκεια  της  σύμβασης,  χωρίς  να  υπερβαίνει  το  σύνολο  της  συμβατικής  αξίας  των
εργασιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ  ΤΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ  ΣΤΑ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

Του/της  (Φυσικού  προσώπου)  ή  της  εταιρείας  (ή  ένωσης  προμηθευτών  κατά
περίπτωση)..........................................................................................................,  όπως
νόμιμα  εκπροσωπείται  από  .....................................................................,  με  έδρα
τ................................................οδός.......................................................,
fax........................... email..........................................................

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Α/
Α

Είδος Εργασιών Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητες Τιμή
μονάδας
(ευρώ)

Τιμή
μονάδας 

με ΦΠΑ 24%
(ευρώ)

Εργασίες Ταφών-Εκταφών

1.
Ταφές στα Κοιμητήρια πρώην  
συνδέσμου Τεμάχια

2.
Ταφές Περιφερειακών Κοιμητηρίων 
Δ.Ε. Τεμάχια

3.
Εκταφές Περιφερειακών 
Κοιμητηρίων Δ.Ε. Τεμάχια

4.
Εργασίες μη αποστεωμένης 
εκταφής Περιφερειακών 
Κοιμητηρίων Δ.Ε.

Τεμάχια

ΣΥΝΟΛΟ

    Βόλος, ......./............./2019

Υπογραφή – Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

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

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6058]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ/ΒΟΛΟΣ/ 38333]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΠΟΣ]
- Τηλέφωνο: [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΠΟΣ]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [k.reppos@volos-city.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.promitheus.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ }.
CPV: [98371110-8]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……]

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

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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 άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

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

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

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

[]Ναι []Όχι

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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

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

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

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

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

[……]

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

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

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

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

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 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 

[] Ναι [] Όχι
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση; 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

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: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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 στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv:
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 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
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): 
[……][……][……]

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 
αναλογίεςxxxvi που 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 yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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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): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
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 αναφοράςxxxix, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

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

Περιγρα
φή

ποσά ημερομη
νίες

παραλήπτε
ς

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, 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 ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

[] Ναι [] Όχι
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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;
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 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
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 

[] Ναι [] Όχι
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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 στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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 
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:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
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 ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

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

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

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

iiiΒλέπε 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.

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

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

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

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

viiiΣύμφωνα 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. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

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

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

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

xiiiΌπως 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.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 



25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

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

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

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός 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) 

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

xxiiΣτην 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). 

xxiiiΣημειώνεται 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 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiiΓια 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.

xxxiiiΌπως 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.



xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxviΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

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

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

xliΌσον 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 ΤΕΥΔ.

xliiΟ 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.

xliiiΕπισημαίνεται 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 ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.




