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ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΤΟΥΣ,
ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 113/2012.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ,
ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
Συνολικός Προϋπολογισμός 13.392,00€
συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
24%
(10.800,00€ πλέον Φ.Π.Α.24%)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΕμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)» [ΦΕΚ 133/Α/19-072018].
2. Το Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α212/18-12-2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 69Ζ.
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’), όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α/2014) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής
(ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011), την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και την υπ’ αριθ.
66313/24553 από 05/09/2017 (ΦΕΚ 3051/’Β/ 05/09/2017) απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α/2010)
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
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7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/A’/11.04.11) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28-06-2014).
9. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014).
10. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Ν. 4497/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο τροποποιούνται άρθρα
του Ν. 4412/2016.
12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/΄Β/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
13. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»
14. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
15. Την υπ’αρ.90/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη συγκρότηση των
οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β /́ 17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.14027/20-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β’97/23-12017)και ισχύει.
17. Την υπ’ αριθ. οικ. 48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα:
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/1003-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.122/15-3-2017 και ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ.176/18-4-2017.
18. Την με αρ. 424/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:
ΩΦ527Λ7-Π7Γ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2018».
19. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής , περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικον.
Έτους 2019.
20. Την υπ’ αρ. 349/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το
οικονομικό έτος 2019.
21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση επικύρωσης Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
22. Το Ν. 3982/2011 «περί απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
23. Το Π.Δ. 113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του
χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των
μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες κλπ.
24. Την με αρ. πρωτ. οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4.(ΣΤ)/14-09-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1983Β΄).
25. Την υπ’ αρ. οικ. 602/2/6-2-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία
συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας
άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου του Π.Δ.
113/2012, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ.οικ. 99973/23-5-2018 (ΦΕΚ 319 ΥΟΔΔ)
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.
26. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12001/764/ΦΓ9.6.4/18-10-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας.
27. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 178484/18-9-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης
& Κλιματικής Αλλαγής για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή τους, για τη
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διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας
του χειρισμού μηχανημάτων έργου από την Περιφέρεια Αττικής.
28. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, Άρθρο 64, παρ.3
σύμφωνα με το οποίο η Γενική Δ/νση εισηγείται στην Περιφερειάρχη τη συγκρότηση των
εξεταστικών επιτροπών για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση αδειών
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων.
29. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.
3982/2011 και την παρ. 1 του άρθρου 2 της σχετικής ΚΥΑ, έχει την αρμοδιότητα να
διενεργεί τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου από
φυσικό πρόσωπο, με μία ή περισσότερες τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες
συγκροτούνται με την προαναφερόμενη απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, στην έδρα
της Περιφέρειας.
30. Επειδή η Περιφέρεια Αττικής δεν διέθετε τα προβλεπόμενα προς εξέταση μηχανήματα
έργου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής καταρτίστηκε
Μητρώο Εταιρειών- Φυσικών Προσώπων και συνάφθηκαν οι 39/2016, 40/2016, 41/2016 &
29/2017 συμβάσεις με τις εταιρείες που καταχωρήθηκαν στο εν λόγω Μητρώο.
31. Δεδομένου ότι το οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων εξαντλείται, η
Περιφέρεια Αττικής επιθυμεί να συνάψει νέα σύμβαση για τη μίσθωση των εν λόγω
μηχανημάτων έργου μαζί με τον χειριστή τους, ήτοι :
α) για το μηχάνημα 2.3 (γερανοφόρο όχημα ( παπαγάλος) με ικρίωμα επί του οχήματος
ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών τόνων στη βάση του ή ελάχιστης ροπής ανύψωσης
τρία τονόμετρα) της Ομάδας Α’,
β) για το μηχάνημα 2.3. (γερανοφόρο όχημα ( παπαγάλος) με ικρίωμα επί του
οχήματος ανυψωτικής ικανότητας άνω των τριών τόνων στη βάση του ή ελάχιστης
ροπής ανύψωσης τρία τονόμετρα) της Ομάδας Β’,
γ)για το μηχάνημα 2.7 (ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα τύπου ΚΛΑΡΚ κλπ. και
λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) της
ομάδας Β’,
δ) για το μηχάνημα 8.3 (ηλεκτροκίνητος οικοδομικός γερανός παντός τύπου) της
ομάδας Α’, και
ε) για το μηχάνημα 8.3 (ηλεκτροκίνητος οικοδομικός γερανός παντός τύπου) της
ομάδας Β’.
32. Την υπ’ αριθ. 3724/2018 (ΑΔΑ: 72ΓΦ7Λ7-8Η2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 56.668,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή
τους, για τη διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής
δραστηριότητας του χειριστή μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012.
33. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 256680/20-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
6Ο7Ι7Λ7-2ΕΠ &ΑΔΑΜ: 18REQ004247390).
34. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3134/03-01-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 780Ε7Λ7ΕΨΓ &ΑΔΑΜ: 18REQ004247390).
35. Την υπ’ αριθ. 3813/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης (ΑΔΑ : Ψ9Ω57Λ7-Ν1Ψ).
36. Την υπ’ αρ. 793/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι του επαναληπτικού διαγωνισμού για τις ομάδες για τις οποίες δεν κατατέθηκαν
προσφορά.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά εξεταζόμενο, ανά μηχάνημα έργου και καλούμε τα φυσικά
/ νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος,
γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την μίσθωση των παρακάτω
μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή τους για τη διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας
άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειριστή μηχανημάτων έργου από την
Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012.
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Α) για το μηχάνημα 8.3 (ηλεκτροκίνητος οικοδομικός γερανός παντός τύπου) της ομάδας Α’,
Β) για το μηχάνημα 8.3 (ηλεκτροκίνητος οικοδομικός γερανός παντός τύπου) της ομάδας Β’.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 19/04/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ,
3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 307
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. συνεταιρισμοί, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
Προσφορά μπορεί να κατατεθεί για μία ή περισσότερες ομάδες μηχανημάτων έργου.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή ανά εξεταζόμενο, ανά
μηχάνημα έργου.
Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση : www.patt.gov.gr.
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η μίσθωση των εξής μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή τους
για τη διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας
του χειρισμού μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:

Κωδ.
Μ.Ε./
Ομάδα
8.3/Α’
8.3/Β’

Τύπος
Μηχανήματος
Έργου
Ηλεκτροκίνητος οικοδομικός
γερανός παντός τύπου
Ηλεκτροκίνητος οικοδομικός
γερανός παντός τύπου

Ανώτατη
αποζημίωση
ανά
εξεταζόμενο
32€ πλέον
ΦΠΑ
22€ πλέον
ΦΠΑ

Μέγιστος
αριθμός
εξεταζομένων

Ανώτατη
Προϋπολογιζόμενη
Δαπάνη

200

6.400€ πλέον ΦΠΑ

200

4.400€ πλέον ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

10.800€πλέονΦΠΑ
13.392€ συμπεριλ.
ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 96 και 100 του Ν. 4412/2016)
1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει,
προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
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2) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας
(Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γρ.
305) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι τις 15.00 μ.μ.
3) Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού),
οι προσφορές κατατίθενται από την 10.00 π.μ. μέχρι την 10.30 π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθηνών (Λ. Συγγρού 80-88 , 3ος όροφος, γρ. 307). Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς
διακοπή λόγω του πλήθους των προσερχόμενων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού
οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
4) Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθηνών, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη,
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία.
5) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαμβάνονται υπόψη.
6) Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται
στην Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ( άρθρα 92, 93 και 94 του Ν. 4412/2016)
1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική
γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. Οι προσφορές και τα
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
2. Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη Προσφορά
β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών,
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών
Προμηθειών),
γ. ο τίτλος της σύμβασης (Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 113/2012).
δ. η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
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β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Αναλυτικά:
α) Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει:
α1) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου αναλόγως, ήτοι:
i. Βεβαίωση έναρξης εργασιών, εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση
ii. Ισχύον καταστατικό της εταιρείας ή πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, από το οποίο να
προκύπτει και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας, αν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ και
Α.Ε.
α2) Συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) – Παράρτημα Γ’ της
παρούσης - του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο συνίσταται σε ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α2.1) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία, καταβολή φόρων και εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Διευκρίνιση για το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (α2):
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα
και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (Ν.4250/2014, άρθρο 3).
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά
στους φορείς αυτούς.
 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει
τόσο το δικό του ΤΕΥΔ, όσο και χωριστό ΤΕΥΔ, ψηφιακά υπογεγραμμένο, όπου παρατίθενται
οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.
 Όταν στο διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων, πρέπει
να δίνεται χωριστό ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, στο οποίο να
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΤΕΥΔ.
 Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της Σύμβασης που ξεπερνά το 30% και το δηλώσει κατά την
υποβολή της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016, τότε
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό ΤΕΥΔ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
για καθέναν από τους υπεργολάβους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
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α3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,
κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 στην οποία ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι :
Ι. υποβάλλει συμμετοχή στον Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 113/2012.
II. η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης, των οποίων
έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα
και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3).
Διευκρίνιση για την Υπεύθυνη Δήλωση (α3):
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν :
α) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από
τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού
β) Όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε
µέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
α4) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
α5) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, που εκδόθηκαν και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς. Οι προσφέροντες θα πρέπει επί ποινή απόρριψης της προσφοράς
τους να διαθέτουν τις ανωτέρω ενημερότητες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση ή κοινοπραξία.
Πριν από την οριστική κατακύρωση, ο προσωρινός μειοδότης οφείλει να προσκομίσει (στο
Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ Αθηνών, Λ.
Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 11741, 3ος όροφος, γραφείο 305), σε σφραγισμένο φάκελο,
ενημερωμένα τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η ορθότητα όλων όσων έχει
δηλώσει στο ανωτέρω τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) καθώς και
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων ή ένορκη βεβαίωση από συμβολαιογράφο ή Ειρηνοδικείο, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής και θα πρέπει να έχουν
ημερομηνία μετά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αιτήσεων συμμετοχής καθώς και τις ενημερότητες που εκδόθηκαν και ήταν σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (περ. α5 του άρθρου 3 της παρούσας διακήρυξης)
και επικαιροποιημένο ασφαλιστήριο και για το νόμιμο χειριστή του και για κάθε
εξεταζόμενο υποψήφιο έναντι παντός κινδύνου που προκύπτει από τη λειτουργία του.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
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βάσει τη τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
β) ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», θα περιλαμβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
γ) ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», θα
περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ανά εξεταζόμενο, ανά μηχάνημα έργου χωρίς ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται Οικονομική Προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες
μηχανημάτων έργου, οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα είναι τόσοι, όσες και οι
Προσφορές που υποβάλλονται.
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ της παρούσας Προκήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων του διαγωνισμού, θα πρέπει να αναφέρεται
ρητά η τιμή σε ευρώ, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι φόροι, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με το ζητούμενο από την παρούσα Διακήρυξη
εξοπλισμό, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα & υπογραφή.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή
Αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες
προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής.
Πιο αναλυτικά, η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο.
2. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη του οργάνου.
3. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών γίνονται σε μία δημόσια συνεδρίαση.
4. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, εφόσον ο
κυρίως φάκελος προσφοράς με τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τους αξιολογήθηκαν ως
αποδεκτοί.
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5. Σε περίπτωση απόρριψης μίας ή περισσότερων προσφορών κατά το στάδιο αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών, ο διαγωνισμός συνεχίζεται με την αποσφράγιση των φακέλων των
οικονομικών προσφορών όσων διαγωνιζομένων έγιναν αποδεκτοί, ακόμα και στην ίδια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων.
6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
7. Για την επικύρωση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου του διαγωνισμού εκδίδεται μια απόφαση
του αποφασίζοντος οργάνου δηλαδή της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 & 221 του Ν. 4412/2016)
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, εξετάζεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής,
αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
αορίστου διάρκειας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν
απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ)τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής προκήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
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ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και
ια) Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α΄139)
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (B’).
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει τη δυνατότητα να παραχωρεί το παραπάνω μηχάνημα έργου κατά την
ημέρα, ώρα και για τη χρονική διάρκεια που θα ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής εγγράφως.
Στη δαπάνη απασχόλησης του μηχανήματος ανά εξεταζόμενο περιλαμβάνεται η πλήρης
αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστού του και του βοηθού
χειριστού του, όπου αυτό προβλέπεται) για τη διενέργεια εξετάσεων του ΠΔ 113/2012 για την άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργου.
Στην ανωτέρω τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος
προς το σημείο που διενεργείται η πρακτική εξέταση, καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσής του μετά
το τέλος της απασχόλησής του.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για τη διενέργεια των εξετάσεων
του ΠΔ 113/2012 για την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την
εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός ο χρόνος μετά από την άρση της εντολής της
Υπηρεσίας.
Επίσης, στην παραπάνω αναφερόμενη τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι δαπάνες πρόληψης και
αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που
θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για τη διενέργεια εξετάσεων του ΠΔ
113/2012 για την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα
σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το μηχάνημα έργου σε άριστη κατάσταση και να το έχει
πλήρως ασφαλισμένο και για το νόμιμο χειριστή του και για κάθε εξεταζόμενο υποψήφιο έναντι
παντός κινδύνου που προκύπτει από τη λειτουργία του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών και φθορών και για κάθε βλάβη υγείας του προσωπικού του ή τρίτων που είναι
δυνατό να προξενηθεί κατά τη διενέργεια των εξετάσεων εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή
παράλειψη αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής θα βεβαιώσει την εκτέλεση της
προαναφερθείσας υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων έργου δυνάμει των πρακτικών ή
βεβαιώσεων της Εξεταστικής Επιτροπής του πδ 113/2012, που αφορούν στις συνεδριάσεις της.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4α του Ν. 4270/14, η επιτροπή παραλαβής θα πρέπει να
συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής και να το αποστείλει στην Δ/νση Οικονομικών Κ.Τ. Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής εντός δύο (2) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου και τη σχετική
βεβαίωση ή πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής του πδ 113/2012.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄
του Ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη της εκτέλεσης των εργασιών
που αφορά η παρούσα διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των εργασιών
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής
διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με την οριστική παραλαβή, μετά από την έκδοση του
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου και υπό την προϋπόθεση της
προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών
και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου (πρωτότυπο).
- Αναλυτική κατάσταση των προς πληρωμή παρεχομένων ειδών
συμπεριλαμβάνεται στο τιμολόγιο).
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (κατά την πληρωμή).
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

(μπορεί

να

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο αναλογούν φόρος βαρύνει τον ανάδοχο.





Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής
Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του
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ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3%
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%.
Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 01.072 στον ΚΑΕ 0819.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2019.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η παρούσα Δ/ξη διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που
θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή
στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση
των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών
προμηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡHΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κωδ.
Τύπος
Μ.Ε./
Μηχανήματος
Ομάδα Έργου

Αποζημίωση
ανά
εξεταζόμενο

Μέγιστος αριθμός
εξεταζομένων

Συνολική αξία
μίσθωσης
μηχανήματος χωρίς
ΦΠΑ

8.3/Α’

Ηλεκτροκίνητος
οικοδομικός
γερανός παντός
τύπου
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Ημερομηνία: …../04/2019
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κωδ.
Τύπος
Μ.Ε./
Μηχανήματος
Ομάδα Έργου

Αποζημίωση
ανά
εξεταζόμενο

Μέγιστος αριθμός
εξεταζομένων

8.3/Β’

Ηλεκτροκίνητος
οικοδομικός
γερανός παντός
τύπου
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Ημερομηνία: …../04/2019
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
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μίσθωσης
μηχανήματος χωρίς
ΦΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………
Κατάστημα
…………………………
(Δ/νση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)
Ημερομηνία έκδοσης……..
ΕΥΡΩ ………………………..
Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα ………………………………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….


Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ …...................... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ:
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……………………………, ΑΦΜ……………………. οδός ………….
αριθμός … ΤΚ ………..
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….., ΑΦΜ……………οδός ………….
αριθμός … ΤΚ ………..
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
1)…….…...., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
2)……….…., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
3)………….., ΑΦΜ……………οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
για την καλή εκτέλεση από αυτόν/ήν των όρων της ……………. Σύμβασης με την Περιφέρεια
Αττικής για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.
113/2012.
και το οποίο καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μέχρι την επιστροφή αυτής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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
1

και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5002]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 , ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ.
11741]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ]
- Τηλέφωνο: [213 2065018]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [promna@patt.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.patt.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 113/2012. CPV : 45510000-5, 45520000-8]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]

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

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

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

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλους5;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
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;
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 :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]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 καταδίκες7
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτη11·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα
δραστηριότητες12·

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας13·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 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 ναι, αναφέρετε17:
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:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]16
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
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)19;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν20:

εγγράφων):
[……][……][……][……]18
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης21, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; 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 ;22
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 23
[……][……][……]
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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
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται24, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν25.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
6 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.”

7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν.
3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

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

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
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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.".
15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
24 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
25 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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