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ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ  

ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 

(ΣΙΕΔΑ ΑΕ) 

Αρ. Μ.ΑΕ  9308215223 

ΑΥΜ 997712721, Δ.Ο.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

 

Αλεξανδρούπολη,10/06/2019 

          Αριθμ. Πρωτ : 202 

 

Σαχ/κή Δ/νση  : Πλατεία Κύπρου  

    68132 Αλεξ/πολη 

Σηλέφωνο       : 25510 88340                                   

FAX                  : 25510 88342                                                                                             

E-mail                : tourismaxd@hotmail.com                 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΚΛΕΙΣΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΚΑΙ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ (ΚΡΑΙΟΤ) ΓΙΑ ΓΙΟΡΣΗ 

ΚΡΑΙΟΤ  

 

Η ΣΙΕΔΑ ΑΕ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη 

διενέργεια της προμήθειας ΣΡΟΥΙΜΩΝ (ΚΡΑΙΟΤ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ 

ΓΙΟΡΣΗ ΚΡΑΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

 

Προϋπολογισμού 32.736,00 Ευρώ ( μαζί με το Υ.Π.Α. 24 %), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  
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β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ΥΕΚ 

114Α/06) και διατάξεις του ΕΚΠΟΣΑ (Τ.Α. 11389/1993), 

γ) την υπ‟ αριθ. 2019/05/M απόφαση του Δ. της ΣΙΕΔΑ ΑΕ με την οποία διατέθηκε η 

πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας κρασιού για τις ανάγκες της γιορτής 

κρασιού, που θα λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη, από 18 Ιουλίου   έως 22 Ιουλίου 

2019, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  και 

συγγραφή υποχρεώσεων και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού (ΑΔΑ : 

Ψ27ΧΟΛΜ8-3Ν0) 

δ) την υπ‟ αριθ. 2019/05/ΜΑ‟ απόφαση του Δ της ΣΙΕΔΑ Α.Ε. περί «Έγκρισης 

πρωτογενούς Αιτήματος και έγκρισης ανάληψης δαπάνης» (ΑΔΑΜ: 19REQ005082191). 

ε)Σην υπ‟ αριθμ 2019/05/Μ.Β‟ απόφαση του Δ.. της ΣΙΕΔΑ ΑΕ,περί συγκρότησης 

επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του υνοπτικού Διαγωνισμού. (ΑΔΑM: 

19REQ005086437) 

 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 

αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.   

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίας  

Αναθέτουσα αρχή:  

Οδός: Πλατείας Κύπρου 17  

Σαχ.Κωδ.:68132 

Σηλ.: 2551088340 

Telefax: 2551088342 

E-mail: tourismaxd@hotmail.com 

Ιστοσελίδα:www.tieda.gr 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΣΙΕΔΑ ΑΕ, επί της Πλατείας 

Κύπρου,  Σ.Κ.:68132, στην Αλεξανδρούπολη την 24-06-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα από 

10:00 (ώρα έναρξης του διαγωνισμού),ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης ή εκτέλεσης της προμήθειας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους 

στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1. Σα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ‟ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α)  η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού , 

β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΣΕΤΔ) για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (ΥΕΚ Β 

3698/16.11.2016). 

γ)η τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές 

δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε)   υγγραφή υποχρεώσεων 

στ) έντυπο οικονομικής προσφοράς 

ζ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

 

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και 

στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας της ΣΙΕΔΑ ΑΕ στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση (www.tieda.gr), από όπου μπορούν να τα 

προμηθεύονται δωρεάν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

(www.alexpolis.gr) Περιληπτική διακήρυξη και ΟΛΗ η διακήρυξη  θα αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 

(ΥΕΚ112/Α/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια¨»  

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ΣΡΟΥΙΜΩΝ (ΚΡΑΙΟΤ) για τις ανάγκες της 

Γιορτής Κρασιού 2019, όπως περιγράφεται στις  τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

http://www.tieda.gr/
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http://www.diavgeia.gov.gr/
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http://www.diavgeia.gov.gr/
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http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
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2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει προσφορά είτε για το σύνολο 

των τμημάτων της μελέτης είτε για ένα ή για περισσότερα τμήματα της προμήθειας. 

Αναλυτικά τα τμήματα της προμήθειας φαίνονται στον πίνακα κάτω από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της προμήθειας.  

Ψστόσο ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των 

επιμέρους ειδών του κάθε τμήματος. Η προμήθεια για κάθε τμήμα θεωρείται ενιαία και 

όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών / 

ποσοτήτων του τμήματος, η προσφορά του δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το 

σύνολο των τμημάτων είτε σε ένα είτε σε περισσότερους προμηθευτές ανά τμήμα, η 

προσφορά των οποίων θα κριθεί χαμηλότερη για το κάθε τμήμα.  

 3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν 

πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα 

στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο 

υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των : σαράντα τριών 

χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (32.736,00 €),και αναλύεται σε: 

 Καθαρή αξία:  26.400,00 ευρώ 

 Υόρος Προστιθέμενης Αξίας: 6.336,00 ευρώ. 

 

Άρθρο 5: Φρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΣΙΕΔΑ 

ΑΕ και βαρύνει τον προϋπολογισμό 2019 της ΣΙΕΔΑ ΑΕ (2018/14/A απόφαση του Δ. 

της ΣΙΕΔΑ ΑΕ για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) 

 

2. Τπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 
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3. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει την ΣΙΕΔΑ ΑΕ .  

4. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την κατατεθειμένη προσφορά του 

κατά τη λήξη της Γιορτής Κρασιού και με την έκδοση των σχετικών εξοφλητικών 

τιμολογίων που θα εκδώσει στην ΣΙΕΔΑ ΑΕ κατόπιν εκκαθάρισης της συνολικής 

ποσότητας κρασιού που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκδήλωση.  Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. δεν 

υποχρεούται να εξαντλήσει- καταναλώσει όλες τις ποσότητες και ολόκληρη την αξία των 

συμβάσεων και της διακήρυξης, αλλά οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις 

πραγματικές ανάγκες της εκδήλωσης. ε περίπτωση που οι πραγματικές ανάγκες της 

εκδήλωσης υπερβούν τις προϋπολογισθείσες ποσότητες, η προμήθεια των επιπλέον 

ποσοτήτων θα γίνει από τον επιλεγέντα προμηθευτή στην τιμή της προσφοράς του.  ε 

περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν όλες οι παραγγελθείσες ποσότητες, τότε αυτές θα 

επιστραφούν στον επιλεγέντα προμηθευτή, αμέσως μετά  την λήξη της εκδήλωσης και 

εκείνος υποχρεούται να τις παραλάβει χωρίς χρέωση της αξίας τους. Για την πληρωμή 

του αναδόχου απαιτείται τιμολόγιο πώλησης αγαθών σύμφωνα με τον Ν 4308/2014. Η 

πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, 

ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και αφού προηγηθεί η παραλαβή του από την 

αρμόδια Επιτροπή. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Σα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε 

EURO. 

 

5. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών και θα αναλάβει την 

σταδιακή παράδοση του κρασιού καθόλη τη διάρκεια της Γιορτής Κρασιού στον χώρο 

πραγματοποίησης της εκδήλωσης (Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής) και σε ποσότητες 

προκαθορισμένες από την προηγούμενη ημέρα. Η μεταφορά του κρασιού θα 

πραγματοποιηθεί με ευθύνη  του αναδόχου και δικά του μεταφορικά μέσα κατάλληλα 

για το  σκοπό αυτό. Σα μέσα μεταφοράς θα είναι καθαρά και απολυμασμένα.  

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα 

άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Σόπος 

διενέργειας του διαγωνισμού 

Ψς ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η 24-06-2019 ημέρα Δευτέρα . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 

09.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα 

κεντρικά γραφεία της ΣΙΕΔΑ ΑΕ, επί της Πλατείας Κύπρου,  Σ.Κ.:68132, στην 

Αλεξανδρούπολη. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 

ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε 

οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του Δ. της ΣΙΕΔΑ ΑΕ. Η απόφαση αυτή στην 

ιστοσελίδα της ΣΙΕΔΑ ΑΕ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων 

κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

Άρθρο 8: Τποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) 

με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. ε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 

ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 

ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. το 

φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 2.1. Η λέξη ΠΡΟΥΟΡΑ. 

 2.2.Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (ΣΙΕΔΑ Α.Ε.). 

 2.3.Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.  
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2.4. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

 2.5. Σα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα ( ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, 

Σ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail ) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα 

στοιχεία όλων των μελών αυτής.  

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής» 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα 

άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΥΕΚ 74/Α/26-03-2014) και το άρθρο 93.   

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Σεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 για τις 

συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 

τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. τα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η υνθήκη της Φάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 

την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
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8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Σεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά υμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει:  

i. Συποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΣΕΤΔ): Κατά την υποβολή προσφορών οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) 

της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΤ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (ΥΕΚ Β 

3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις και πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 13 της παρούσας,  

ε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί 

από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 

παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Τπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

νομικού προσώπου. την περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 

φορέων, το τυποποιημένο έντυπο (ΣΕΤΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 

ένωσης. 

ii. Σα αποδεικτικά έγγραφα του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ως εξής: 
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Α) Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου και 

όλων των μελών –εταίρων της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. 

(Β) Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 

-  Σα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΥΕΚ) 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 Γ.Ε.Μ.Η., εάν 

πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

-  Σο τελευταίο καταστατικό καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του, εάν πρόκειται για ΟΕ 

και ΕΕ. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω 

έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να 

υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για 

το σκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, 

πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της 

εταιρείας στο διαγωνισμό. 

 

iii. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής.  

 

το ΣΕΤΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

 

3. Ο φάκελος «Σεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης και στις τεχνικές 

προδιαγραφές. 
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4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης(δηλ. θα περιέχει 

συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς – η τιμή σε ευρώ –υπογεγραμμένο 

και σφραγισμένο από τον οικονομικό φορέα). 

-  Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δίδεται σε ΕΤΡΨ. 

- Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και 

τέλη, συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ.  

Η οικονομική προσφορά θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΤΡΨ θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :  

- Σιμή που  θα αφορά την προσφερόμενη τιμή για κάθε ένα λίτρο οίνου, χωρίς 

Υ.Π.Α.  

- Ποσοστό ΥΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος των προϊόντων  

υνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ. 

Η  τιμή χωρίς ΥΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.  

 

Άρθρο 10: ύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. την τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Υ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 
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3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – τάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της 

παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, 

που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 

ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές 

κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον 

φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 

μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει 

μέλος της, κατ‟ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν 

αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 

του Ν.4412/2016. 
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2. τάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 

και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από 

το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία και ώρα. 

β) τη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 

αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους 

απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω 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 Διαγωνισμού.  

δ) Σα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ. της 

ΣΙΕΔΑ ΑΕ, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
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ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα 

δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Σα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

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

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να 

τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΣΕΤΔ) είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 

και 14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ. της 
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ΣΙΕΔΑ Α για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Σο Δ.. της ΣΙΕΔΑ ΑΕ είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μετά από 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Σα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής των άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, 

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 

προσέλθει στα γραφεία της ΣΙΕΔΑ ΑΕ για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 20 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, 

και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 

δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω υμφωνίας, καθώς 

και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 

την υποβολή προσφοράς. ε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 

μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 

φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) 

ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ 

του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΣΗ ΣΙΕΔΑ ΑΕ 

ειίδα 17 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται  ο 

προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Κατ‟εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. 

Κατ‟εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

προσφέρων 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 

βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 

από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Σα 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 
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το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο 

ισχύει η απόφαση 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 

την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής. Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. μπορεί να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού για το σύνολο των τμημάτων είτε σε ένα είτε σε περισσότερους προμηθευτές 

ανά τμήμα, η προσφορά των οποίων θα κριθεί χαμηλότερη για το κάθε τμήμα. Η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή, εφόσον κριθεί ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι  αποδεκτά και η προσφορά 

του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που προσφέρει την 

χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο οίνου. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.   

 

Άρθρο 15: Συποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΣΕΤΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Συποποιημένο 

Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 

ΕΑΑΔΗΤ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (ΥΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  
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β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 14 της παρούσας 

ε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί 

από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 

παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

την περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

τυποποιημένο έντυπο (ΣΕΤΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Άρθρο 16: Δικαιολογητικά1 (Αποδεικτικά μέσα) 

1. Δικαιολογητικά 

α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (05) πέντε ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε 

σφραγισμένο φάκελο τα πιο κάτω αναφερόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού). Σο 

δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 

άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

11.3 (β) της παρούσας.  

                                                      
1
 ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο ππνβνιήο πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ εγγξάθωλ ζε 

δηαγωληζκνύο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίωλ εγγξάθωλ 

Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή ηωλ αθξηβώλ αληηγξάθωλ ηωλ δεκνζίωλ 

εγγξάθωλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λόκνπ 4250/2014. εκεηωηένλ όηη ε παξαπάλω ξύζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. 

πιεξεμνύζηα, έλνξθεο βεβαηώζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέωζε ππνβνιήο θεθπξωκέλωλ 

αληηγξάθωλ. 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίωλ εγγξάθωλ 

Επίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα εγγξάθωλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο 

αξρέο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά είλαη λνκίκωο επηθπξωκέλα από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο απηήο, θαη έρνπλ 

επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν 4194/2013). 

εκεηώλεηαη όηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίωλ εγγξάθωλ κε 

ζπγθεθξηκέλε επηζεκείωζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ από δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρώξαο (ύκβαζε ηεο 

Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθωλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.) 

3. Απιά αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ 

Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν 4194/2013), 

θαζώο θαη επθξηλή θωηναληίγξαθα από ηα πξωηόηππα όζωλ ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ θέξνπλ ζεώξεζε από ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ 4250/2014. 

4. Πξωηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξωκέλα αληίγξαθα 

Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά θαη πξωηόηππα ή λνκίκωο επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ εγγξάθωλ, 

εθόζνλ ππνβιεζνύλ από ηνπο δηαγωληδόκελνπο. 
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β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 

των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός 

των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας του άρθρου 7. 

δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 

 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 

άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 

του άρθρου 13. Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου 

είναι:  

-       οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

-       οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),  

-       ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου των 

ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), 

-       ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 

-       σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 

ε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα 

φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία 

διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 

οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4
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εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του 

διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να 

προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 

ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 

ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 

ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Τπουργείο Οικονομικών για τον 

οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 

αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και 

των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε 

αυτήν. Σο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). ε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής 

ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ 

και ΑΕ θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που 

είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα 

έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σα 

έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής 
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γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 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 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 στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

δ. 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 ΥΕΚ, συγκρότηση Δ.. 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. 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα 

πιστοποιείται σ΄ αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

ζ. Τπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από 

διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΣΑ, ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.  
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Άρθρο 17: Φρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Υ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 

υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ‟ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ‟ ελάχιστον 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.Υ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης), 

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 διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
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3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου ή στα κράτη-μέρη 

της Δ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Σαμείο 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. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ‟ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. ε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 19: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.. της ΣΙΕΔΑ ΑΕ, η οποία αποφασίζει, ύστερα 

από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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. Σο παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Δ.. της 

ΣΙΕΔΑ ΑΕ αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, 

χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης 

αποφασίζει το Δ.. της ΣΙΕΔΑ ΑΕ , ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης 

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

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
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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. Σο 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Σα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. ε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Συχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η υνθήκη της Φάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 

188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα2, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από 

τη μεταφραστική υπηρεσία του ΤΠ.ΕΞ.3, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα „‟Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Φάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 

36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

                                                      
2
 Είηε από ην αξκόδην Πξνμελείν ηεο ρώξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ‘’Apostile” ζύκθωλα κε ηελ 

ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1497/84), ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά ηνπο.   
3
 Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α‟ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΥΕΚ 114/8.6.2006 

τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα-Σροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α‟ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνέδριο». 

- του ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…» . 

- του ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 

Τ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές 
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αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 

θεσμικού πλαισίου της. 

 

Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Σο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα 

ανακοινώσεων στα γραφεία της ΣΙΕΔΑ  ΑΕ στην Πλατεία Κύπρου  στην 

Αλεξανδρούπολη.,αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της 

ΣΙΕΔΑ ΑΕ (www.tieda.gr). 

Σο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στη ΔΙΑΤΓΕΙΑ και φέρει κωδικό ΑΔΑ. 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) και στην ιστοσελίδα  της ΣΙΕΔΑ  ΑΕ 

(www.tieda.gr),&μπορείτε να την παραλάβετε και από τα κεντρικά γραφεία της ΣΙΕΔΑ 

ΑΕ  στην Πλατεία Κύπρου  στην Αλεξανδρούπολη.  

Έξοδα δημοσιεύσεων : 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Σύπο βαρύνει τον Ανάδοχο της σύμβασης 
(& η εξόφληση αυτών πρέπει να προηγείται της υπογραφής της σύμβασης). 

 

Άρθρο 23: ειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Σα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. ε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Σο συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Σεχνικές προδιαγραφές 

4.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5.   υγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

http://www.tieda/
http://www.tieda/
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Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. 

 

Άρθρο 25: Σεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 

λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 

γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 

 

Άρθρο 26: Φρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την σταδιακή παράδοση του κρασιού καθόλη τη διάρκεια της 

Γιορτής Κρασιού στον χώρο πραγματοποίησης της εκδήλωσης (Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής) και σε ποσότητες προκαθορισμένες από την προηγούμενη ημέρα.   Η μεταφορά 

του κρασιού θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη  του προμηθευτή  και δικά του μεταφορικά 

μέσα κατάλληλα για το  σκοπό αυτό. Σα μέσα μεταφοράς θα είναι καθαρά και 

απολυμασμένα. Η παραλαβή των ειδών θα  πραγματοποιείται από αρμόδια τριμελή 

επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 221 παρ.11β του 

Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010. 

 Αυτά αφού διακηρύσσει η ΣΙΕΔΑ ΑΕ  και σύμφωνα με τους άνωθεν όρους θα 

διενεργηθεί ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια κρασιού για τις ανάγκες της 

Γιορτής Κρασιού Αλεξανδρούπολης 2019, υπογράφεται η παρούσα διακήρυξη . 

                                                                            

 Αλεξανδρούπολη, 10/06/2019  

 

Ο Πρόεδρος του Δ. της ΣΙΕΔΑ ΑΕ 

 

Σριαντάφυλλος Αρβανιτίδης 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Υορέα ΔΙΑΤΓΕΙΑ : 53018 

- Σαχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Σαχ. Κωδικός: Πλ.Κύπρου 17, 

Αλεξανδρούπολη, 68132. 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σερζή οφία 

- Σηλέφωνο: 2551088340 

- Ηλ. ταχυδρομείο: tourismaxd@hotmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): 

www.tieda.gr//www.alexpolis.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Σίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΙΟΤ  (CPV: 15930000-6 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗ: - 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει): - 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΥΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Σηλέφωνο: 

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:  
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, 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:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι 
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

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 [……] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Σηλέφωνο: [……] 

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 ΥΟΡΕΩΝvii  

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).  



ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΣΗ ΣΙΕΔΑ ΑΕ 

ειίδα 36 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

το 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: 

Τπάρχει 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 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
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καταδικαστική απόφαση: και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Φώρα 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 

- ε 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 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

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  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(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:  

[..........……] 

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 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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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  

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 

[] Ναι [] Όχι 
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αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 

ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

υντρέχουν 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):  

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Σελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, 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 δωρεάνxxxv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

i Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) 

κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ 

κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο 

θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
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Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη 

ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη 

νπνίεο απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος 

εργαζηώλ δελ σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ θαη/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ 

ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43 εθαηοκκύρηα εσρώ. 

iv Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 

πεξίπηωζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ ωζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο 

άιιωλ θνξέωλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

viii Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, 

ζ. 42). 

x Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη 

σο “δηαθζνξά”. 

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ 

νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξωζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο 

πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξωηνθόιινπ» (αθνξά ζε  

πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε 

κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξωζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ηωλ 

νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόληωλ ηωλ Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ θαη ηωλ ζπλαθώλ µε απηήλ 

Πξωηνθόιιωλ. 

xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 

2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο 
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απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηώζεθε 

κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”. 

xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 

απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xvi Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 

7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, 

θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ 

κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxii Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxiii Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ 

αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα 

επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 

ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην 
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ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή 

ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx Πξβι άξζξν 48. 

xxxi  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxiii Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς 

από ορηζκέλα θράηε κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ 

θαζορίδοληαη ζηο Παράρηεκα ασηό. 

xxxiv Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxxv Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ηωλ 

εγγξάθωλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην 

πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε 

γηα ηελ ελ ιόγω πξόζβαζε.  
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       Αλεξανδρούπολη, 10/06/2019 

       «Προμήθεια κρασιού»   

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια  κρασιού (λευκού και ερυθρού), για τις ανάγκες της 

γιορτής κρασιού, που θα λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη, από 18 Ιουλίου μέχρι 22 Ιουλίου 2019. 

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού προβλέπεται να ανέλθει σε 32..736,00 ευρώ με 

ΥΠΑ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΣΙΕΔΑ Α.Ε.  

 Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό 

διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ‟ είδος στις τιμές της μελέτης. Η μελέτη 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Τπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) και τις διατάξεις του άρθρου 116, 117 του Ν. 

4412/2016,της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 

22 του Ν. 3536/2007,  και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

Σα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.    

 Σο κρασί θα παραδίδεται σε συσκευασίες pet 1,5 λίτρου, εκ των οποίων ποσότητα 12.000 λίτρων θα 

είναι λευκός ξηρός οίνος και ποσότητα 3.000 λίτρων θα είναι ερυθρός ημίγλυκος.  

Ο λευκός ξηρός οίνος  πρέπει  να είναι  διαυγής και  ελληνικό προϊόν.  

Ο ερυθρός ημίγλυκος οίνος πρέπει να είναι διαυγής και  ελληνικό προϊόν. 

 Η συντήρηση, η συσκευασία και η επισήμανση, η επεξεργασία και η μεταφορά να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, και τις σχετικές 

διατάξεις του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών.  

Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχείο προς 

απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών 

διατάξεων του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.  

Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα, 

εφόσον ζητηθούν να προσκομισθούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 
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προδιαγραφών των ειδών αυτών. την περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον 

προμηθευτή.  

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την σταδιακή παράδοση του κρασιού καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

Γιορτής Κρασιού στον χώρο πραγματοποίησης της εκδήλωσης (Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής) και σε 

ποσότητες προκαθορισμένες από την προηγούμενη ημέρα.   Η μεταφορά του κρασιού θα πραγματοποιηθεί 

με ευθύνη  του προμηθευτή  και δικά του μεταφορικά μέσα κατάλληλα για το  σκοπό αυτό. Σα μέσα 

μεταφοράς θα είναι καθαρά και απολυμασμένα.  

 

 

      Ο Πρόεδρος της ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 

 

      Σριαντάφυλλος Αρβανιτίδης 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΙΟΤ» 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟ 

ΜΟΝ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΤΝΟΛΟ (€) ΜΕΣΡ. 

1 

Λευκός ξηρός οίνος      

Λίτρο 12.000 1,70 20.400,00 

2 

Ερυθρός ημίγλυκος οίνος   

Λίτρο 3.000 2,00 6.000,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ : 26.400,00 

ΥΠΑ 24% 6.336,00 

ΤΝΟΛΟ:  32.736,00 

 
 
Η προμήθεια διαιρείται στα παρακάτω τμήματα:  
 

ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΟ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ  
ΑΞΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΟ  

1 

Λευκός ξηρός οίνος      

 12.000 λίτρα 1,70 20.400,00 

2 

Ερυθρός ημίγλυκος οίνος   

 3.000 λίτρα  2,00 6.000,00 

ΤΝΟΛΟ : 26.400,00 

ΥΠΑ 24% 6.336,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ:  32.736,00 

 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 

 
 
      Σριαντάφυλλος Αρβανιτίδης 
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ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ……………………………………………………………………… ΕΔΡΑ : 

………………………………………………………………... 

 ΣΑΥ. Δ/ΝΗ : ………………………………………………………... ΣΚ ……….  

ΑΦΜ : ………………….. ΔΟΤ : ……………………….  

ΣΗΛ . ΣΑΘ: …………………………………………………………  

ΚΙΝ. ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ : ……………………………………………….  

ΟΝ/ΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ :…………………………………………….  

 

ΠΡΟ ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ (ΚΡΑΙΟΤ) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΓΙΟΡΣΗ 

ΚΡΑΙΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ¨» 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ 

ΜΟΝ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. ΤΝΟΛΟ (€) ΜΕΣΡ. 

1 

Λευκός ξηρός οίνος      

Λίτρο 12.000   

2 

Ερυθρός ημίγλυκος οίνος   

Λίτρο 3.000   

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ :  

ΥΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΟ:   

 
 
Η προμήθεια διαιρείται στα παρακάτω τμήματα:  
 

ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΟ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ  
ΑΞΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΟ  

1 

Λευκός ξηρός οίνος      

 12.000 λίτρα   

2 

Ερυθρός ημίγλυκος οίνος   

 3.000 λίτρα    

ΤΝΟΛΟ :  

ΥΠΑ 24%  

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ:   

 
…………………………………………………………… (Σόπος και ημερομηνία)  
Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
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       Αλεξανδρούπολη,10/06/2019 

       «Προμήθεια κρασιού»   

  

 Τ Γ  Ρ Α Υ Η    Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια  κρασιού (λευκού ξηρού και ερυθρού ημίγλυκου), για τις 

ανάγκες της γιορτής κρασιού, που θα λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη, από 18  Ιουλίου  έως 22 Ιουλίου 

2019, ως αναλυτικά περιγράφονται  στην τεχνική περιγραφή.  

 

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

1. Σου Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Σ.Α. (ΕΚΠΟΣΑ ΥΕΚ 185 τεύχος Β΄/23-93), υπουργικές 

αποφάσεις 11389/93. 

2. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α‟ 147), 

3. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

4. του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΥΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 

5. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, υγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα-Σροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α‟ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

6. - του ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνέδριο». 

7. - του ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων…» . 

8. - του ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΣΙΕΔΑ Α.Ε. με συνολικό ποσό 32.736,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ). 

 

Άρθρο 3ο :Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους 

που καθορίζει η Διακήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του Ν.4412/2016, των 
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διατάξεων του ΕΚΠΟΣΑ, την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. και με κριτήριο κατακύρωσης τη   χαμηλότερη προσφορά . 

 

Άρθρο 4ο :υμβατικά στοιχεία 

Σα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α)   Η Διακήρυξη  Διαγωνισμού   

Β)  Σεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές  

Γ)   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Δ)   υγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 5ο :Ανακοίνωση αποτελέσματος 

 Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Ν. 4412/2016 υποχρεούται να 

προσέλθει στην ΣΙΕΔΑ Α.Ε.  εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης.  

 

Άρθρο 6ο :ύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΣΑ και τον 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο : Παράδοση    

 Η παράδοση του κρασιού θα γίνει  τμηματικά καθόλη τη διάρκεια της Γιορτής Κρασιού στον χώρο 

πραγματοποίησης της εκδήλωσης (Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής) και σε ποσότητες προκαθορισμένες 

από την προηγούμενη ημέρα.   Η μεταφορά του κρασιού θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη  του προμηθευτή  

και δικά του μεταφορικά μέσα κατάλληλα για το  σκοπό αυτό. Σα μέσα μεταφοράς θα είναι καθαρά 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς κρασιού. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που  συγκροτείται με απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου της ΣΙΕΔΑ Α.Ε. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης, για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το Ν.4412/ 2016.   

ε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή σε παρατηρούμενες καθυστερήσεις 

παραδόσεως των υλικών, η ΣΙΕΔΑ ΑΕ έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον προμηθευτή τις από το νόμο 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

ε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν όλες οι παραγγελθείσες ποσότητες, τότε αυτές θα επιστραφούν 
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στον επιλεγέντα προμηθευτή, αμέσως μετά  την λήξη της εκδήλωσης και εκείνος υποχρεούται να τις 

παραλάβει χωρίς χρέωση της αξίας τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση, στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΣΑ και στα άρθρα του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 8ο:Εγγυήσεις ποιότητας  

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι το κρασί θα είναι αρίστης ποιότητας, ελληνικό προϊόν,  σύμφωνα με τους 

όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επίσημων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και 

τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. 

και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

Είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τμηματικά την προμήθεια όποτε του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την καλή και σωστή εκτέλεση της προμήθειας. 

Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 

παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.  

Σο κρασί πρέπει να παραδοθεί σε συσκευασίες pet  1,5 λίτρου, εκ των οποίων ποσότητα 12.000 λίτρων θα 

είναι λευκός ξηρός οίνος και ποσότητα 3.000 λίτρων θα είναι ερυθρός ημίγλυκος οίνος.  

Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχείο προς απόδειξη 

τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων 

του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.  

Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα δείγματα, εφόσον 

ζητηθούν να προσκομισθούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

προδιαγραφών των ειδών αυτών. την περίπτωση αυτή η δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον 

προμηθευτή.  

Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα ή δεν είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω 

υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από πρακτικό του αρμόδιου οργάνου, κατά την 

εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σύμφωνα με το Ν.4412/ 2016.  

Εάν κατά την παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την 

ποιότητα, τη συσκευασία ή τη σύνθεση τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ΑΜΕΑ 

μέρος ή ολόκληρη την παραγγελία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 

του ΕΚΠΟΣΑ και τον ν. 4412/2016.  

Οι δαπάνες επιστροφής στο προμηθευτή του ακατάλληλου κρασιού και αποστολής στην ΣΙΕΔΑ του νέου σε 

αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου κρασιού προκλήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία όσων το 

κατανάλωσαν, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που 

προξένησε από το ακατάλληλο κρασί, επιφυλασσομένης της ΣΙΕΔΑ Α.Ε. να ασκήσει και άλλα δικαιώματα 
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σε βάρος του προμηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του Διοικητικού υμβουλίου μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου μπορεί να του 

επιβληθεί πρόστιμο , το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση στην ΣΙΕΔΑ Α.Ε. για τη βλάβη που 

προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες 

συνέπειες.  

 

Άρθρο 9ο: Τποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για 

την υλοποίηση της προμήθειας. 

 

Άρθρο 10ο : Εγγυήσεις 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία . 

ύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στην διακήρυξη. 

Β. Εγγύηση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Υ.Π.Α., 

παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Άρθρο 11ο: Ανωτέρα βία 

Ψς ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 

και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 

επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 

προμηθευτή κ.α. την περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί την υπηρεσία και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με αυτήν 

για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 12ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές 

και αμετάβλητες . 

 

Άρθρο 13ο Σρόπος πληρωμής. 4. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την κατατεθειμένη 

προσφορά του κατά τη λήξη της Γιορτής Κρασιού και με την έκδοση των σχετικών εξοφλητικών τιμολογίων 

που θα εκδώσει στην ΣΙΕΔΑ ΑΕ κατόπιν εκκαθάρισης της συνολικής ποσότητας κρασιού που παραδόθηκε 
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και χρησιμοποιήθηκε κατά την εκδήλωση.  Η ΣΙΕΔΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται να εξαντλήσει- καταναλώσει 

όλες τις ποσότητες και ολόκληρη την αξία των συμβάσεων και της διακήρυξης, αλλά οι παραγγελίες θα 

γίνονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της εκδήλωσης. ε περίπτωση που οι πραγματικές ανάγκες 

της εκδήλωσης υπερβούν τις προϋπολογισθείσες ποσότητες, η προμήθεια των επιπλέον ποσοτήτων θα γίνει 

από τον επιλεγέντα προμηθευτή στην τιμή της προσφοράς του.  ε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν 

όλες οι παραγγελθείσες ποσότητες, τότε αυτές θα επιστραφούν στον επιλεγέντα προμηθευτή, αμέσως μετά  

την λήξη της εκδήλωσης και εκείνος υποχρεούται να τις παραλάβει χωρίς χρέωση της αξίας τους. Για την 

πληρωμή του αναδόχου απαιτείται τιμολόγιο πώλησης αγαθών σύμφωνα με τον Ν 4308/2014. Η πληρωμή 

της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, ύστερα από προσκόμιση των 

τιμολογίων και αφού προηγηθεί η παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή. Δεν προβλέπεται χορήγηση 

προκαταβολής. Σα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο  14ο :Υόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα 

ατυχήματα και οι ζημίες χωρίς καμία υποχρέωση της ΣΙΕΔΑ Α.Ε.  Ο ΥΠΑ βαρύνει την ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 

 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των υλικών στον τόπο παραλαβής τους βαρύνει τον 

ανάδοχο.  

                 

Άρθρο 15ο : Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε 

τρίτο χωρίς την έγκριση της ΣΙΕΔΑ Α.Ε. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου, 

εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του 

συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Έναντι της ΣΙΕΔΑ Α.Ε. ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις 

ολόκληρον» υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε.   

 

Άρθρο 16ο : Λοιπές διατάξεις  

 Κατά  τα λοιπά  ισχύουν  οι διατάξεις του  Ν. 4412/2016 και του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του  ΕΚΠΟΣΑ και όλων των ανωτέρω αναφερθεισών διατάξεων. 

 

Ο Πρόεδρος της ΣΙΕΔΑ Α.Ε. 

 

      Σριαντάφυλλος Αρβανιτίδης 
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