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Α.  Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 966/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

περί τροποποίησης της διακήρυξης και  παράτασης του διαγωνισμού 

τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 65868/01 -12-2017 διακήρυξη ως  προς τα κάτωθι 

σημεία:  

 

Τα άρθρα 1.3 ,  1.4 ,  1 .6,  2.1.1,  2 .2.6,  2 .2.7,  2.2.9.1 και 2 .2.9.2  της αρχικής 

διακήρυξης αντικαθίστανται ως εξής:  

1.3 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τρικκαίων. Η δαπάνη για 
την εν σύμβαση βαρύνει τον  ΚΑ: 20-6662.1001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» του 
υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Τρικκαίων.  

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση εγγραφής των πιστώσεων στον 
αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπ/σμού οικον. έτους 2018.  
Με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, που αφορά στην υλοποίηση της 
δαπάνης αυτής,  θα εκδοθούν και  καταχωρηθούν αμέσως και  κατ'  απόλυτη 
προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας ανειλημμένης 
υποχρέωσης, που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2018.  

 

Η προμήθεια είναι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων 

οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (123.854,92€) με Φ.Π.Α 

ήτοι ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (99.883,00€) χωρίς ΦΠΑ. 

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός περιγράφεται στη μελέτη στο Παράρτημα Ι της παρούσης 

διακήρυξης, ενώ συγκεντρωτικά ανά ομάδα είναι: 

ΟΜΑΔΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ  

(€)  

ΟΜΑΔΑ Α  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ  2.250,00  





ΟΜΑΔΑ Β  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  66.780,00  

ΟΜΑΔΑ Γ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ  7.740,00  

ΟΜΑΔΑ Δ  ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  2.500,00  

ΟΜΑΔΑ Ε  ΚΑΛΩΔΙΑ  2.255,50  

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  3.144,50 

ΟΜΑΔΑ Ζ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  15.213,00 

ΣΥΝΟΛΟ:  99 .883,00  

Φ.Π.Α.  24%:  23 .971,92  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  123.854,92  

  

1.4 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλ ικού για 

το Δήμο Τρικκαίων.                

Τα προς  προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31531000-7, 31527260-6, 31518600-6, 44321000-6, 3121100-

8, 31681410-0 

Και υποδιαιρούνται στις παρακάτω ομάδες: 

Ομάδα Α: Λαμπτήρες Υδραργύρου  

Ομάδα Β:  Λαμπτήρες   

Ομάδα Γ:  Φωτιστικά   

Ομάδα Δ:  Προβολείς  

Ομάδα Ε:  Καλώδια  

Ομάδα ΣΤ:  Υλικά Πινάκων  

Ομάδα Ζ: Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά  

Τα είδη των ομάδων παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες του Παραρτήματος Ι, που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή 

περισσότερες ομάδες για το σύνολο  όμως των ειδών της κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή 

περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς 

ολόκληρης της ομάδας. 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

βάσει τιμής ανά ομάδα.  





Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και 

συγκεκριμένα στη μελέτη στο Παράρτημα Ι΄,  το οποίο απ οτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται ένα (1) μήνα από την υπογραφή της.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

 

1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί,  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.  
 

Ημ ερ ομη ν ία α νάρ τη σης  της  δ ια κήρ υ ξης  στη  δια δικ τυα κή  

πύ λη του  ΕΣ ΗΔ Η Σ:  

04/ 12 /20 17  

Ημ ερ ομη ν ία έ ν αρξης  υ πο βο λής  πρ οσφορώ ν:  04/ 12 /20 17  

15/ 02 /20 18 κα ι  ώ ρα  15: 0 0  

22/ 02 /20 18 κα ι  ώ ρα  11: 0 0  

Κα τα λη κτ ική  η με ρο μη νία κα ι  ώρ α Υποβ ο λής  πρ οσφορώ ν:  

Ημ ερ ομη ν ία κ α ι  ώρ α η λεκ τρ ον ικής  α ποσ φρά γ ισης  

πρ οσφορώ ν :  

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το  σύστημα 
με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του 
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 -2390/2013 «Τεχνικές  
λεπτομέρειες και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:  

 η προκήρυξη (περίληψη),  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
τα Κυβέρνησης και στον ελληνικό τύπο  

 η υπ’ αριθμ.  65868/01-12-2017 Διακήρυξη όπως αυτή τροπ οποιείται  
με την παρούσα τροποποίηση και  με τα παρακάτω Παραρτήματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ι :  ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V :  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται :  
Για τις ομάδες Α, Β,  Γ   και Δ τα εί δη να διαθέτουν  πιστοποιητικό CE ,  ενώ  
όλα τα καλώδια χαλκού της ομάδας Ε θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
πρότυπα ΕΛΟΤ που αναφέρονται στη μελέτη.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς  που συμ μετέχουν για τις ομάδες Α, Β,  Γ ,  Δ  και Ε θα 
πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001  ή ισοδύναμο 
του κατασκευαστή.   
 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή 

προσφορών  

Προς προκαταρκτική  απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  α) 
δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β)  
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,  2.2.5,  2.2.6 
και 2 .2.7 της  παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προ σφοράς 
τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής , το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 
παρ. 4 του ν.  4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16 -11-2016),  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα Ι Ι , ,  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθ υνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν.  1599/1986.  
Το ΤΕΥΔ 1 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και  
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ -ΑΚΗ).  
Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της  
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr  )  και (www.hsppa.gr  ) .  
Επειδή   η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες και τα 
κριτήρια επιλογής είναι διαφορετικά για τις ομάδες Α,  Β ,  Γ,  Δ  και Ε   από 
τις υπόλοιπες ΟΜΑΔΕΣ ΣΤ  και Ζ,  πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για 
τις ομάδες Α,  Β,  Γ ,  Δ,  Ε   και ένα  ΤΕΥΔ για τις υπόλοιπες ο μάδες ΣΤ  και Ζ ,  
που ΄χουν ίδια κριτήρια επιλογής.  

                                           
1
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ 
Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/




2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α .  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι  όροι και  
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 
έως 2.2.8,  κρίνονται κατά την υποβολή της προσφο ράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις  
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.  4412/2016.  
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις  ικανότητες άλλων φορέων,  σύ μφωνα με την παράγραφό 
2.2.8. της παρούσας,  οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται  
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι  
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της  παρούσας 
και ότι πληρούν τα σχετικά κ ριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι  
2.2.4- 2.2.8) .  
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην  
ικανότητα του οποίου στηρίζεται,  εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκ λεισμού 
των παραγράφων 2.2.3.1,  2.2.3.2 και 2.2.3 .4.   
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή 
άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και  στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει  
τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τ ις συναφείς πλ ηροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος -  μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων,  εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δή λωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.  4412/2016.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά,  
όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει  τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως 
άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  
Β.  1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3                                     οι προσφέροντες οικονομικοί  
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχ α τα παρακάτω δικαιολογητικά 2:  

                                           
2
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 
και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 





α)  για την παράγραφο 2.2.3.1  απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως 
του ποινικού μητρώου                           ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2.2 .3.1. του άρθρου 2.2.3 
της παρούσης διακήρυξης.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και  στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,  
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικ ότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο,  
βα)  για την παράγραφο 2.2.3.2  α)  πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει:  

1.   Ότι ο οικονομικός φορέας είναι  ενήμερος ως προς τις  υποχρεώσεις  
του, που αφορούν την καταβολή   φόρων  ή  εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης .  (Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα).   

2.   Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.  1599/86, στην οποία θα 
δηλώνει τους ασφαλιστικούς  φορείς,  που είναι υπόχρεος να 
καταβάλλει εισφορές.  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλλην ας 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.  
ββ)για την παράγραφο 2.2.3.2 β) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι  πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  

 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β  πιστοποιητικό αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής,    ,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελεί υπό πτώχευση ,  δεν έχει  υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης,  δεν  τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση  από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο,  δεν έχει υπαχθεί  σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει  τις  επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες και δεν βρίσκεται  σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασ ία,  προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  
Αν το κράτος -μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και  
2.2 .3.2 και στην περίπτωση β΄  της παραγράφου 2.2.3.4,  το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση  ή,  στα 

                                                                                                                         
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   





κράτη -  μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση  του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικ αστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της  
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο , επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις  παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και  στην περίπτωση β΄ της παραγράφ ου 2.2.3.4.  
Για τ ις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού δ)  Για τις λοιπές περιπτώσεις  της παραγράφου 
2.2.3.4  υπεύθυνη δήλωση  του προσφέροντος οικονομικού φορέα  ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχ ής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -  μέλους ή της  
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 .  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα  ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού  
του κράτους -  μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής 
του ότι  δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,  σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του ν.  4412/2016.  
 
B.  2.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)  
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγ γελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI  του Προ σαρτήματος Α΄ του ν.  
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί  
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται  
από ένορκη βεβαίωση ή, στ α κράτη -  μέλη ή στις  χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο  οικονομικός φορέας ότι δεν 
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  
Οι  εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς  προσκομίζουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι  
αναθέτουσες αρχές  απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, 
από αρμόδια διοικητι κή αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Β.3----  





Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό CE για τις ομάδες Α, Β,  Γ,  Δ  
και Ε.  
Β.5.  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  της παραγράφου 2.2.7  
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν   για τις ομάδες Α, Β,  Γ ,  Δ και Ε   
πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο του κατασκευαστή   
Β.6.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις  
περιπτώσεις  που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει 
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.  σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. ,  κλπ.,  ανάλογα με τη 
νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές  τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  
εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  
Β.7.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι  εγγεγραμμένοι σε επίσημους 
καταλόγους  που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές  
διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια 
του Παραρτήματος VI I  του Προσαρτήματος Α΄ του ν.  4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται  τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 
έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο 
ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 
αρμόδιους οργανισμούς ή τ ο πιστοποιητικό, που εκδίδεται  από τον 
οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά 
τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής,  τις  οποίες καλύπτει  ο  επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσ ημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθ ε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.  4412/2016.  
Β.9.  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις  
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει,  ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό.  
 

  Ειδικότερα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω:  
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2.2.9.2 

Β.1. 

α) 

Απόσπασμα  ποινικού μητρώου  από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις  

βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2.2.3 .1. του άρθρου 2.2.3 της παρούσης 

διακήρυξης.  

 Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον:  

α) στις περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και 

προσωπικών εταιρειών              (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.) ,  και  Ι .Κ.Ε .  ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών,  τους διαχειριστές ,  

 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,  τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς  και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  (άρθρο 

73 παρ.1 Ν.4412/16 ) ,  

γ)  σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων ,  το νόμιμο 

εκπρόσωπο .  

βα) 1.   Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.  1599/86, στην οποία θα δηλώνει  

τους ασφαλιστικούς φορείς,  που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφο ρές.  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τους εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια  όσο και την επικουρική 

ασφάλιση .  

Το πιστοποιητικό ασφα λιστικής ενημερότητα ς  αφορά όλους τους  

απασχολούμενους στην  υποψήφια επιχείρηση,  με οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας,  

που είναι  ασφαλισμένοι  σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  και  όχι  μόνο 

τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται  στο  ΙΚΑ.  Αφορά  και  όσους είναι  

ασφαλισμένοι  ως εργοδότ ες ή  ελεύθεροι  επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς  

οργανισμούς (Γνωμ.  ΝΣΚ 222/1998).  Όταν πρόκειται  για νομικά  πρόσωπα 

(ανώνυμες  εταιρείες,  ΕΠΕ,  ομόρρυθμες κ .λ.π .) ,  το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής 

ενημερότητας αφορά την ίδια την εταιρεία (το  νομικό πρόσωπο) και  ό χι  τα  

φυσικά πρόσωπα που τη διο ικούν ή  την εκπροσωπούν (τα  μέλη του διοικητ ικού 

συμβουλίου τους ΑΕ,  το  διαχειριστή τους ΕΠΕ κ.λ.π .) ,  εκτός αν αυτά έχουν 

εργασιακή σχέση με την επιχείρηση  (ΣτΕ  1607/2004 ΝοΒ 2005 σελ.  2042,  ΣτΕ  

4029/2006,  ΣτΕ  794/2003,  ΣτΕ  Ε πΑν 71/2011,  6/2004,  326/2003  

ββ) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126531
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Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις  

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί  σε βάρος του οικονομικού φορέα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της  

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ,  από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,  δεν  τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση  

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις  επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κ ατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου.  

δ) Υπεύθυνη δήλωση  ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι  οριζόμενοι στην παράγραφο 

2.2.3.4  του άρθρου 2.2.3 της παρούσης διακήρυξης,  λόγοι αποκλεισμού.  

ε) Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού  

ότι δεν έχει εκδοθεί σε  βάρος του απόφαση αποκλεισμού ,  σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν.  4412/2016.  

Β.2. 

Βεβαίωση Εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο,  με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 

και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.   

  

Β.4 Πιστοποιητικό CE για τις ομάδες Α, Β,  Γ ,  Δ  και Ε .  

Β.5 

Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο του κατασκευαστή  Α, Β, 

Γ,  Δ και Ε.  

 

Β.6 Για την απόδειξη της  νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα Νομικά 

Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγρα φά τους, και  

συγκεκριμένα:  

Εάν  ο  Υποψήφιος  είναι  Α.Ε  και  Ε.Π.Ε  της  ημεδαπής:  





Π Α Ρ Α Π Ο Μ Π Η  ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ   ΔΙΚ ΑΙΟΛΟΓ Η Τ ΙΚΟΥ  

α)  ΦΕΚ σύστασης,  

β)  Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δημοσιευτεί  όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις  αυτού ή επικυρωμένο 

αντίγραφο κωδικοποιημένου κατ αστατικού (εφόσον υπάρχει),    

γ)  ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των 

εταίρων περί της  ισχύουσας εκπροσώπησης  του νομικού προσώπου,  

δ)  Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του 

νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, σ το οποίο μπορεί να περιέχεται και  

εξουσιοδότηση  για την υπογραφή και την υποβολή της Προσφοράς από 

άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου  

ε)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις 

καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας.  

   Εάν  ο  Υποψήφιος  είναι  Ο.Ε  ,   Ε.Ε  ,  Ι .Κ.Ε.   της  ημεδαπής :  

α)  Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι 

σήμερα,  

β)  Πιστοποιητικό της   αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των 

καταστατικών τροποποιήσεων της εταιρείας.  

 Για Αλλοδαπά πρόσωπα:  

1. Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά 
με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 
ημεδαπούς. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 

έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τ ις παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν να 

αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές 

που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 

μπορεί να αντ ικατασταθεί  με υπεύθυνη δήλωση,  ψηφιακά 

υπογεγραμμένη .    

 

 





Β.  Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν τα αναφερόμενα στην  υπ’ αριθμ.  
65868/01-12-2017 Διακήρυξη .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 




