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ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.                            Θγουμενίτςα: 3 Ιουλίου 2020 

                                                                                 Αρ. Ρρωτ.:6232 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν εκτζλεςθ 

τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, με κφριο αντικείμενο αυτισ τθν προμικεια και τίτλο «Ρρομικεια 

και εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων και ιςτϊν για τον ποδθλατόδρομο Θγουμενίτςασ 

(περιοχι ΤΕΙ προσ Δρζπανο)», ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου DOCK -BI , του 

Ρρογράμματοσ INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, προχπολογιςμοφ 40.000,00 €, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ τθσ Ο.ΛΘΓ. Α.Ε. 

Ζχοντασ υπόψθ: 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

                                                           

    www.greece-italy.eu 

Ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ , το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Π.Α.) και τθν Εκνικι υμμετοχι των χωρϊν Ελλάδασ και Ιταλίασ 
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,2 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ» 

 τον οδθγό του Ρρογράμματοσ INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

 Το Τεχνικό Δελτίο του ζργου DOCK -BI 

 Τθ Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του 
Ρρογράμματοσ INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και αφετζρου του Επικεφαλισ 
Εταίρου  του ζργου ASI  

 Τθν υπ' αρικμ. 473/2020 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

 Τθν υπ' αρικμ. 153/2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ο.ΛΘΓ. Α.Ε περί 
διενζργειασ του εν λόγω διαγωνιςμοφ.  

 Τισ ανάγκεσ τθσ Ο.ΛΘΓ. Α.Ε. 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνιςμό, με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τθσ τιμισ για τθν 
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ανάδειξθ αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, με κφριο αντικείμενο αυτισ 

τθν προμικεια και τίτλο : «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων και ιςτϊν 

για τον ποδθλατόδρομο Θγουμενίτςασ (περιοχι ΤΕΙ προσ Δρζπανο)», 

Θ ανωτζρω προμικεια ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 40.000,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α. και με κωδικό 

CPV:31527200-8 Φωτιςτικά εξωτερικϊν χϊρων, κα πρζπει να υλοποιθκεί ζωσ και τρείσ (3) 

μινεσ από το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Ρροςφορζσ γίνονται 

δεκτζσ μόνο για το ςφνολο των υπό προμικεια υλικϊν/υπθρεςιϊν (όπωσ περιγράφονται 

κατωτζρω ) με βάςθ τουσ Ρίνακεσ του Ραραρτιματοσ Γϋ 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 

Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 
Τιμι 

μονάδασ 
Δαπάνθ 

1 

Φωτιςτικό ςϊμα τεχνολογίασ LED 

κορυφισ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 40W για 

τοποκζτθςθ επί των ιςτϊν του 

ποδθλατόδρομου 

65 400.00 € 26,000.00 € 

2 
Ιςτοί φωτιςμοφ κωνικισ κυκλικισ 

διατομισ φψουσ τουλάχιςτον 4μ  
42 175.00 € 7,350.00 € 

3 

Επιμζρουσ εξαρτιματα και υλικά για 

τθν εγκατάςταςθ των ιςτϊν και των 

φωτιςτικϊν (καλϊδια, βάςεισ, 

αγκφλωςθ, υλικά καταςκευισ βάςεων 

ςτιριξθσ, κτλ) 

1 2,830.00 € 2,830.00 € 

4 

Εργαςίεσ απεγκατάςταςθσ παλιϊν 

ιςτϊν φωτιςμοφ και εγκατάςταςθσ 

νζων (μεταφορά, αποκικευςθ, 

κατάλλθλθ ςτερζωςθ και τοποκζτθςθ) 

42 60.00 € 2,520.00 € 

5 

Εργαςία Απεγκατάςταςθσ ΦΣ και 

εγκατάςταςθσ/δοκιμισ νζων ΦΣ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κατάλλθλθσ αποκικευςθσ των παλιϊν 

ΦΣ) 

65 20.00 € 1,300.00 € 

  Συνολικι Αξία 40,000.00 € 

  ΦΡΑ (24%) 9,600.00 € 

  Συνολικόσ προχπολογιςμόσ με ΦΡΑ  49,600.00 € 

Οι εργαςίεσ όπωσ ανωτζρω περιγράφονται , ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα  

πραγματοποιθκοφν  κατόπιν υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ.  
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Θ δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από το Ρρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 , 
Κωδ. ΣΑ 318/6. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 00.14.00 ςχετικι 
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ  2020  του Φορζα . 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ όπωσ αυτι οριςτεί από το 

αρμόδιο όργανο, τθν 14 Ιουλίου 2020 και ϊρα 12.00 (καταλθκτικι ϊρα κατάκεςθσ 

προςφοράσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ) ςτθ Αίκουςα Συνεδριάςεων τθσ Ο.ΛΘΓ. Α.Ε., Επιβατικόσ 

Στακμόσ Τ2, Θγουμενίτςα. 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ι να αποςτείλουν τισ ζγγραφεσ προςφορζσ 

τουσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο πρωτόκολλο τθσ Ο.ΛΘΓ. Α.Ε., το αργότερο μζχρι 

και θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι τθν 14θ Ιουλίου 2020 και ϊρα 12:00. 

Ρροςφορά που κατατίκεται ςτο πρωτόκολλο μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία/ϊρα είναι 

εκπρόκεςμθ, κρίνεται απαράδεκτθ και επιςτρζφεται χωρίσ να αποςφραγιςτεί. 

 Ρροςφορζσ, οι οποίεσ υποβλικθκαν ι ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν 

ζγκαιρα ςτθν Ο.ΛΘΓ. Α.Ε. επιςτρζφονται και αυτζσ ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται 

ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα παραρτιματά τθσ, που αποτελοφν ενιαίο και 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 1) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ /ΡΑΑΤΘΜΑ «Α’» 

 2 )ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ /ΡΑΑΤΘΜΑ «Β’»  

 3 )ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ /ΡΑΑΤΘΜΑ «Γ’»  

 4) ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ /ΡΑΑΤΘΜΑ «Δ’» 

 5) ΕΝΤΥΡΟ ΤΕΥΔ/ ΡΑΑΤΘΜΑ «Εϋ»  

Κανζνασ υποψιφιοσ δε μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προφορικζσ 

απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ. 

 Επιςθμαίνεται ότι οι διευκρινίςεισ επί των τικζμενων ερωτθμάτων και πρόςκετων 

πλθροφοριϊν υποψιφιων ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, όςον αφορά ςτουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, παρζχονται εγγράφωσ από τθν Υπθρεςία μασ το αργότερο τζςςερισ 

(4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία που ορίηεται για τθν παραλαβι των 

προςφορϊν.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με 

τροποποίθςθ ι μθ των όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ 

ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςθσ τθσ από τθν εν λόγω προμικεια ςε κάκε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου 

ςτουσ Υποψθφίουσ. 

Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των 

Ρροςφορϊν από τουσ Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ 

ολοκλιρου και θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ. 
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 

τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://diavgeia.gov.gr  (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :   www. olig.gr . 

Για κάκε πλθροφορία τεχνικοφ περιεχομζνου επί των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, οι 

ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτθν 

Ο.ΛΘΓ. Α.Ε και ςυγκεκριμζνα ςτον κ. Ραναγιϊτθ Νικολάου ςτο τθλ. 26650 99332 και 

διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν κα Φιλαρτηι Ελζνθ 

ςτο τθλ. 26650 99328 

Συνοπτικά Στοιχεία: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ:  ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ μόνο 

βάςει τθσ τιμισ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ:  14/07/2020 και ϊρα 12.00 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ: ΕΡΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Τ2) Λιμάνι Θγουμενίτςασ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ρρομικεια φωτιςτικϊν ςωμάτων και ιςτϊν για τον 

ποδθλατόδρομο  Θγουμενίτςασ (περιοχι ΤΕΙ προσ Δρζπανο) 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: 120 θμζρεσ 

ΡΟΣΟΣΤΘΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ: Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Γ' 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ: Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Γ' 

ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ: 3 μινεσ από το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ''Α''' 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 

Άρκρο 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν :  

(α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Εμπορίου ι διμερείσ ςχετικζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και δραςτθριοποιοφνται 

επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ.  

(β) ενϊςεισ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον δραςτθριοποιοφνται 

επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ 

 (γ) ςυνεταιριςμοί, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ 

παροφςθσ  

(δ) κοινοπραξίεσ προςφερόντων, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο 

αντικείμενο τθσ παροφςθσ. 

 Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να 

πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι ο διαγωνιςμόσ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ 

μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ   

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ προμικειασ ι εργολάβοι ςε ςυναφζσ αντικείμενο. Οι οικονομικοί φορείσ 

που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο 

κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 

Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν 

φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι 

ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 

Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 

Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 

Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα   
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Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εμπειρία ςε ςυναφι 

ζργα. 

ΑΘΟ 2ο : ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, 

ζγγραφθ προςφορά μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο πρωτόκολλο τθσ Ο.ΛΘΓ. Α.Ε, το 

αργότερο μζχρι και τθν  θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ δθλαδι τθν 14θ Ιουλίου 2020 

και ϊρα 12: 00. Δεν λαμβάνονται υπ' όψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν 

κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν Ο.ΛΘΓ. 

Α.Ε ζγκαιρα. Οι προςφορζσ αυτζσ κα επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν. 

 

ΑΘΟ 3ο : ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

 Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια.  

Αvτιπρoςφoρζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν γίvovται δεκτζσ ςε κανζνα ςτάδιο του 

διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ υπoβoλισ τουσ απoρρίπτovται ωσ απαράδεκτεσ.  

Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα 

ζννομα ςυμφζροντά του, ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ 

«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν 

γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Θ Υπθρεςία δεν αποκαλφπτει 

πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν χαρακτθρίςει 

ωσ εμπιςτευτικζσ. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 

εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 

αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 

εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 

των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν φορζων αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

άρκρου 1 του Ρ.Δ. 28/2015.  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 

προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 

των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςςότερεσ 

γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ . Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά 

ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και 

που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα 

επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ 

μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο 
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κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ 

που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ 

είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του 

προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα “Apostile” ςφμφωνα με 

τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο 

κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Ειδικά τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 

από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα-εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελο) ςτον 

οποίο αναγράφονται ευκρινϊσ. 

α) Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ 

β) Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

γ) Ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ 

δ) Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) 

ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ : 

α)  ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – 
Τεχνικι Ρροςφορά» και  

β)   ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να 
ανοιχκεί  χωρίσ να καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν 
ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ .  

 

ΑΘΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Από το διαγωνιςμό αποκλείονται:  

1. Πςοι υπάγονται ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ όπωσ αυτζσ  ορίηονται ςτο 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνιςμό υποψιφιοι, όταν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

 α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - 

πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 

του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν - 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 

απόφαςθσ -πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 

και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 

οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ Ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 

166), 

 ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 

τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 

τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ -πλαίςιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).» 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. 

 Θ υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : 

 αα) Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) , προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ. 

 ββ) Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

δδ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.  

2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε 

οικονομικόσ φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι:  
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α) Γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 

αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει 

διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, 

ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και 

 β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν 

ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Θ παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται 

όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ  

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 

υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 

«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από 

δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

 3. Επίςθσ αποκλείονται : 

 α) Υποψιφιοι που ζχουν ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ 

τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 

κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 

ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψιφιοι που τελοφν υπό πτϊχευςθ ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο ι ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχουν αναςτείλει 

τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 

κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου,  

γ) Υποψιφιοι που ςυνιψαν ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) Υποψιφιοι που ζχουν επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ 
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που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

ε) Υποψιφιοι που ζχουν κρικεί ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ 

ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχουν αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν 

είναι ςε κζςθ να προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του 

Ν.4412/16,  

ςτ) Υποψιφιοι που επιχειροφν να επθρεάςουν με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςουν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να τουσ αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι 

να παράςχουν εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 

ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

η) Υποψιφιοι που ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτα τουσ. Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν οικονομικό φορζα, όταν 

αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε 

κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των ανωτζρω παραγράφων.  

ΑΘΟ 5ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ- ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 

του άρκρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο 

ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Ε'), 

β) Εγγυθτικι Συμμετοχισ (2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α) Οι 

ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Σθμείωςθ (1):Υποχρζωςθ υπογραφισ του ΤΕΥΔ 

 Κατά τθν υποβολι του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατι με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ 

(άρκρο 4 τθσ παροφςθσ) για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν και ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςτισ 

καταςτάςεισ του άρκρου 4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ 

φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 

όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το 

χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο 

φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 Σθμείωςθ (2) : Χρόνοσ υπογραφισ του ΤΕΥΔ  
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Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

Στθν Τεχνικι προςφορά τοποκετοφνται όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 

τεκμθριϊνουν επί ποινι αποκλειςμοφ, τθ ςυμφωνία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του 

προςφζροντα με τα όςα αναφζρονται ςτο Ραραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςασ. 

Ειδικότερα κάκε υποψιφιοσ οφείλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να υποβάλλει με τα τεχνικά 

ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του, το ςφνολο των απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν, δθλϊςεων, 

φωτοτεχνικϊν μελετϊν και λοιπϊν διαςφαλίςεων που τυχόν απαιτοφνται και όπωσ αυτά 

περιγράφονται ςτθν ''Τεχνικι Ζκκεςθ -Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ'' (Ραράρτθμα Γ ) θ οποία 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.  

 Στα περιεχόμενα του εν λόγω φακζλου δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται 

οικονομικά ςτοιχεία.  

ΑΘΟ 6 ο : ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 Θ οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) δίδεται ςε ευρϊ με ςυμπλιρωςθ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ του εντφπου τθσ οικονομικισ προςφοράσ που επιςυνάπτεται ςτο 

Ραράρτθμα Δ’  

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ανά μονάδα.  

Οι τιμζσ πρζπει να περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιβαρφνςεων (νόμιμεσ κρατιςεισ και 

ειςφορζσ υπζρ τρίτων και λοιπζσ ςχετικζσ δαπάνεσ), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

Στο φάκελο τθσ Οικονομικισ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ μόνο τα 

οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α. αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι.  

Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ, μετά από πρoθγoφμεvθ γνωμοδότθςι τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ.  

Σε περιπτϊςεισ προϊόντων – υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν 

οικεία κζςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ». 

 Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΕΑΝ», 

κεωρείται αμαχιτωσ ότι τα αντίςτοιχα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ζχουν προςφερκεί δωρεάν. 

 Χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται το διάςτθμα 120 θμερϊν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ τθσ ςτο παρόντα διαγωνιςμό. Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ 

ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 

δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

Ρροςφορά θ οποία δεν κα περιζχει τα ανωτζρω ςτοιχεία, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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 Θ οικονομικι επιτροπι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν (ιδίωσ όταν αυτζσ είναι 

αςυνικιςτα χαμθλζσ για το αντικείμενο τθσ προμικειασ), οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται 

να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο ν.4412/16. 

ΑΘΟ  7 ο : ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΡΟΣΩΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 1. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια, από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι), 

παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 

εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία 

και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ .  

2. Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των πρoςφoρϊv τθν  

θμερoμθvία και ϊρα που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: Μονογράφεται και απο-

ςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. Μονογράφονται οι φάκελοι με τισ ενδείξεισ 

"Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -Τεχνικι Ρροςφορά" και "Οικονομικι Ρροςφορά".  

Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των ''Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ -Τεχνικι Ρροςφορά'' και 

μονογράφονται όλα τα ςτοιχεία που περιζχονται ςε αυτόν. Στθ ςυνζχεια ελζγχεται θ 

πλθρότθτα και θ ορκότθτά τουσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ 

 Οι φάκελοι των oικovoμικϊv πρoςφoρϊv αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ του φακζλου  ''Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά'' και δφναται 

να πραγματοποιθκοφν τθν ίδια θμζρα. 

 Οι φάκελοι των oικovoμικϊv πρoςφoρϊv, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 

κατά τθν αξιολόγθςθ του φακζλου  ''Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά'' δεν 

απoςφραγίηovται, αλλά επιςτρζφονται, εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο κατά τθσ 

απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι εφόςον ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία 

άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν ζνδικο 

μζςο. 

Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 

λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 

προςφζρκθκαν. 

 Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε 

ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά 

προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο 

ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα 

αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον 

Ρρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο 

προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται 

αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.  
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 Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 

αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για 

όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 

αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ 

τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

 Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και 

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν 

κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν 

ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προμθκευτι (ι ςτον πάροχο ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ 

υπθρεςιϊν) με τθ χαμθλότερθ τιμι εκ των προμθκευτϊν (ι των παρόχων) των οποίων οι 

προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ 

τθσ διακιρυξθσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι. Στθν 

περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του 

αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μία (1) απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ . 

 Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του τμιματοσ προμθκειϊν, κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ 

ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 

ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα με κάκε πρόςφορο 

τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά τθσ 

ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ,  θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ οποίασ είναι πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

 Θ εν λόγω απόφαςθ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα 

αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  

ΑΘΟ 8 Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ  

Μετά τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου, με τθν ανωτζρω απόφαςθ, θ Ανακζτουςα 

Αρχι του κοινοποιεί ζγγραφθ πρόςκλθςθ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) 

θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 

αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογθτικά όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο Ν. 4412/2016, τα 

οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτον εν λόγω 

νόμο. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο 

οποίοσ παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.  

α. ΟΙ ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΟΛΙΤΕΣ:  

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016 ιτοι :  

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, για 
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κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, 

τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

 Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 

αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό 

καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

 Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:  

αα) Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ςτουσ διαχειριςτζσ.  

ββ) Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), αφορά τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

δδ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 (2) Ριςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του , από το 

οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 

εξυγίανςθσ, ειδικισ εκκακάριςθσ θ δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 

εκκακαριςτι θ από δικαςτιριο θ δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ θ δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ θ δεν 

βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία , 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου  

(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά αυτά πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ 

,άλλωσ ,ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ,να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) 

μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ. 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 

μζρεσ πριν από τθν υποβολι του , με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ 

επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ςχετικισ ειδοποίθςθσ. 

 (5) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςιακϊν Σχζςεων, που ζχει εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από 

το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.  

Μζχρι τθν πλιρθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ 

μπορεί να αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, θ οποία ζχει 
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ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του 

ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

(6) Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ μζρεσ πριν 

από τθν υποβολι τουσ, ωσ ακολοφκωσ :  

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ:  

 Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία κακϊσ 

και τισ μεταβολζσ του.  

(7) Τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  

α. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ φυςικϊν προςϊπων :  

 Εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, 

απαιτείται ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ 

για το γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε δθμόςια αρχι 

 β. ΓΙΑ ΘΜΕΔΑΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ: 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ 

 Νομιμοποιθτικά ζγγραφα νομικϊν προςϊπων ωσ ακολοφκωσ : 

 β.1)Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) :  

α) Το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο 

ιςχφον καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ, 

β) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία 

να προκφπτει θ αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν μεταβολζσ που ζχουν 

επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα 

αντίςτοιχα ΦΕΚ.  

Β.2) Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ θ Ι.Κ.Ε)  

α) Το ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και 

το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό τθσ εταιρείασ.  

β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι.  

Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ νομικϊν προςϊπων ωσ ακολοφκωσ :  

 Ρρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.), απόφαςθ 

των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ 

φυςικοφ προςϊπου ι οργάνου, κάκε προςφζροντοσ για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ 

του ςτο διαγωνιςμό, για τον οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου κακϊσ και του τυχόν 

αντικλιτου του ςτο διαγωνιςμό (εκτόσ εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του 

υπογράφοντοσ απορρζει από το καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευκεί 

κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ).   

 Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ 

τθσ κοινοπραξίασ.   
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 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε 

περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. θ 

Ι.Κ.Ε) 

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΡΑ ΡΟΣΩΡΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά.  

Σθμειϊνεται ειδικά ότι:  

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω 

αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του 

ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ 

διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα 

ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ 

καταςτάςεισ.  

Τα αλλοδαπά ζγγραφα που κα υποβλθκοφν πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφονται με 

επικυρωμζνθ μετάφραςθ 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΥΣ:  

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ, 

 (2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

 ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΣΦΕΟΝΤΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΘ ΡΟΣΦΟΑ:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει 

ςτθν Ζνωςθ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ του άρκρου 1: Oι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν κατάλογο των κυριότερων ςυμβάςεων που εκτζλεςαν και αποδεικνφεται θ 

εμπειρία ςε ςυναφι ζργα και ςυνοδευόμενα από βεβαιϊςεισ καλισ λειτουργίασ από τον 

παραλιπτθ. Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται : α) εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα 

αρχι/φορζασ, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι β) 

εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι εάν τοφτο δεν είναι 

δυνατόν με απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) 

θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν ,αίτθμα προσ 

το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο 

ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ 

χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από 

τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  
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Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου 

και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων 

ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 

προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

 Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 

απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ 

προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 

να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από 

τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ,θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που 

απορρίφκθκε 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια θ διαδικαςία 

ματαιϊνεται. 

 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπι αξιολόγθςθσ) ςτο οποίο 

αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 

αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ 

ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ,είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του 

ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ . 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςκεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 

που κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ Ν. 

4412/16 .  

ΑΘΟ 9ο : ΚΙΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει :  

α. Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρεσ τισ ποςότθτεσ ι για μεγαλφτερεσ ι 

μικρότερεσ ποςότθτεσ από τισ αναγραφόμενεσ, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο  

Ν.4412/16. 

 β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. 

 2. Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/16 θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί 

κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΑΘΟ 10ο   : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΡΑΑΒΟΛΟ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ 

κατά πράξθσ θ παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 

(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα θ από τθν ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ . Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ θ 

τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςµία που εκτείνεται µζχρι το ιµιςυ του χρονικοφ 

διαςτιµατοσ από τθ δθµοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, µζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ 

ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν». 

 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει,  εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει 

και µε θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 

πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 

προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, µε τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 

καταβολι παράβολου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου µε το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθµόςιο ζςοδο. Το 

παράβολο επιςτρζφεται µε πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι 

µερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ. 

 Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν 

ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι 

ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ 

Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989. 

 Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ 

από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ. Το παράβολο 

για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).»  

ΑΘΟ 11 ο : ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟΥ  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:  

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ ζνςταςθσ. 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, προςκαλεί 

τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία 

που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
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ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ. 

Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 

προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ χαμθλότερθ τιμι. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 

για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

ΑΘΟ 12ο : ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

ΑΘΟ 13ο : ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται: α) οι διατάξεισ του Ν.4412/16, β) οι όροι 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ 

τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 

κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16.  

Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτο Ν.4412/16. 

 Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 

 α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 

παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

 β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υπό προμικεια είδθ, 

 γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 

κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ,  

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 

ΑΘΟ 14 ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

 Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει, μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι των παραδοκζντων υλικϊν από τθν Επιτροπι παραλαβισ τθσ 

Υπθρεςίασ, που εκτελεί τθν προμικεια. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του 

προμθκευτι είναι:  

α) Τιμολόγιο Ρϊλθςθσ υπζρ τθσ Υπθρεςίασ.  

β) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν.  
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γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά.  

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο 

Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται 

με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων), θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, 

πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α.  

β) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ ( Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ) θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 

ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί 

του χαρτοςιμου Ο.Γ.Α 20%  

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ .  

Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι και αποδίδεται από τον Ρρομθκευτι. 

ΑΘΟ 15 ο : ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ  

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα 

του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:  

α) αν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει ςφμβαςθ, μζςα ςτθ προκεςμία που ορίηεται 

ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ 

 β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε,  

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 

ςφμβαςθ όταν:  

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι 

αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

 β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (ν.4412/16).  

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 

ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, (ιτοι του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου) φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΘΣ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ο.ΛΘΓ. Α.Ε. μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι 

κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, 

εφόςον: 

 α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει των οριηόμενων ςτο Ν.4412/2016. 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16 και, ωσ εκ 

τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 17 ο : ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά  ι χρθματοδοτικά ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά 

τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)» 

που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 

δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 

παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 

αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 

παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 

ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. Σε περίπτωςθ προςφορϊν ενϊςεων αναδόχων 

ι κοινοπραξιϊν, οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 

υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. Το ποςό των εγγυιςεων κα 

δίνεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ (€). 

Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ :  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, o προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει 

πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι που κα καλφπτει ποςό ίςο με 

ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α. 

(άρκρο 72 του Ν.4412/16), και κα ιςχφει για ζξι (6) μινεσ. 

 Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ 

αφξθςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α..  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 

εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 

του αναδόχου. 

 Θ ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν οριςτικι ποιοτικι παραλαβι 

τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ, τθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και 

τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.  
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ πρζπει να προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ, το οφειλόμενο ποςό 

υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Ν.4412/16. 

ΑΘΟ 18ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΥΣΘΣ ΔΙΑΦΟΩΝ  

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι  Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 

εφαρμογι θ γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα 

ςτο Νομό αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα 

δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι 

διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

ΑΘΟ 19 ο : ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 1. Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από 

οποιαδιποτε δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ. 

 2. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε 

οποιοδιποτε τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυγκατάκεςθ τθσ Ο.ΛΘΓ. Α.Ε 

 3. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ο.ΛΘΓ. Α.Ε. 

 4. Για όλα τα είδθ δεν απαιτοφνται δείγματα, εκτόσ εάν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ θ 

επιτροπι διενζργειασ ηθτιςει από τισ εταιρείεσ τθν κατάκεςθ δείγματοσ των 

προςφερομζνων ειδϊν, όπου αυτι κρίνει, για τθν πιςτότερθ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ και 

καταλλθλότθτασ τουσ. Θ κατάκεςθ δείγματοσ (εισ διπλοφν) κα ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν 

αρμόδια επιτροπι. Στθν περίπτωςθ που θ επιτροπι κρίνει, με αιτιολογθμζνεσ αποδείξεισ, 

ότι το δείγμα που κατατζκθκε από τθν εταιρεία δεν πλθροί όλουσ του τεχνικοφσ όρουσ, τότε 

θ επιτροπι κα απορρίπτει το ςυγκεκριμζνο είδοσ και κα αξιολογεί τθν αμζςωσ καλφτερθ 

τεχνικι προςφορά.  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει, 

των οποίων ο ανάδοχοσ ζλαβε γνϊςθ και δεν μπορεί να επικαλεςτεί άγνοιά τουσ, οι όροι 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ με τα παραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο 

μζροσ αυτισ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αςάφειασ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ υπεριςχφει ο Ν. 

4412/2016. Τοφτο ιςχφει και ςε περίπτωςθ που διατάξεισ τθσ διακιρυξθσ είναι αντίκετεσ με 

τον Ν. 4412/2016. 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ 

 

Ακανάςιοσ Ρορφφρθσ  

20PROC006971037 2020-07-03



Σελίδα 24 από 65 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ «Βϋ» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

 

ΑΘΟ 1ο : ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 120 

θμερϊν, που υπολογίηεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για τον χρόνο που αποδζχκθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να παρατείνουν 

τθν προςφορά τουσ. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για 

τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των 

προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό 

διάςτθμα. 

 2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα 

διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

3. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ ' ανϊτατο όριο για 

χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι 120 μζρεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω 

ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, 

αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να 

παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 

διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείσ.  

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/2016  

ΑΘΟ 2Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ - ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ - 

 Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ προμικεια και θ τοποκζτθςθ των ιςτϊν 

και των φωτιςτικϊν ςωμάτων για: «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων 

και ιςτϊν για τον ποδθλατόδρομο Θγουμενίτςασ (περιοχι ΤΕΙ προσ Δρζπανο)»,, ςφμφωνα 

με τισ απαιτιςεισ του φωτοτεχνικοφ μοντζλου, όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτο 

Ραράρτθμα ''Γ'' που ςυνοδεφει τθν Τεχνικι Ρεριγραφι. Ρροβλζπονται επίςθσ μεταξφ άλλων 

οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν τοποκζτθςθ των προκαταςκευαςμζνων βάςεων ςτιριξθσ 

των ιςτϊν.  

Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 
Τιμι 

μονάδασ 
Δαπάνθ 

1 

Φωτιςτικό ςϊμα τεχνολογίασ LED 

κορυφισ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 40W για 

τοποκζτθςθ επί των ιςτϊν του 

ποδθλατόδρομου 

65 400.00 € 26,000.00 € 
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2 
Ιςτοί φωτιςμοφ κωνικισ κυκλικισ 

διατομισ φψουσ τουλάχιςτον 4μ  
42 175.00 € 7,350.00 € 

3 

Επιμζρουσ εξαρτιματα και υλικά για 

τθν εγκατάςταςθ των ιςτϊν και των 

φωτιςτικϊν (καλϊδια, βάςεισ, 

αγκφλωςθ, υλικά καταςκευισ βάςεων 

ςτιριξθσ, κτλ) 

1 2,830.00 € 2,830.00 € 

4 

Εργαςίεσ απεγκατάςταςθσ παλιϊν 

ιςτϊν φωτιςμοφ και εγκατάςταςθσ 

νζων (μεταφορά, αποκικευςθ, 

κατάλλθλθ ςτερζωςθ και τοποκζτθςθ) 

42 60.00 € 2,520.00 € 

5 

Εργαςία Απεγκατάςταςθσ ΦΣ και 

εγκατάςταςθσ/δοκιμισ νζων ΦΣ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κατάλλθλθσ αποκικευςθσ των παλιϊν 

ΦΣ) 

65 20.00 € 1,300.00 € 

  Συνολικι Αξία 40,000.00 € 

  ΦΡΑ (24%) 9,600.00 € 

  Συνολικόσ προχπολογιςμόσ με ΦΡΑ  49,600.00 € 

 

Ρροςφορζσ που υπερβαίνουν το φψοσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ απορρίπτονται. 

ΑΘΟ 3ο : ΤΟΡΟΣ, ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

 Θ παράδοςθ των προσ προμικεια υλικϊν και θ εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα 

γίνει τμθματικά ι και εφάπαξ, ανάλογα με τα αιτιματα του εντολζα. 

 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από τθν 

κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 

επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που 

αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Τα προϊόντα / υπθρεςίεσ κα παραδίδονται από τον ανάδοχο ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ-μελζτθσ ςτο χϊρο και κατά τισ θμερομθνίεσ και ϊρεσ που κα 

του υποδείξει ο υπεφκυνοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, με ευκφνθ, μζριμνα, 

μεταφορικό μζςο και ζξοδα του προμθκευτι, κατόπιν παραγγελίασ (θ οποία κα δίνεται 

μζςω e-mail ι FAX) θ οποία κα εκτυπϊνεται και κα κρατείται για αποδεικτικό παραγγελίασ.  
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Θ φφλαξθ των υλικϊν ςτον χϊρο απόκεςισ τουσ από τον ανάδοχο, ζωσ τθν οριςτικι τουσ 

παραλαβι από τθν αρμόδια επιτροπι, θ οποία και κα οριςτεί από το αρμόδιο όργανο τθσ 

Ο.ΛΘΓ. Α.Ε., κα γίνεται με ευκφνθ και ζξοδα του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να προμθκευτεί 

εγκαίρωσ τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι 

ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

 Τα αναλϊςιμα υλικά που κα βρεκοφν κατά τον ζλεγχο παραλαβισ και μετά, κατά τθν 

περίοδο τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ, ακατάλλθλα κα επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, ο 

οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν.4412/16. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  ''Γ'' 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

  

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΛΙΜΕΝΙΚΪΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  

 

  Θγουμενίτςα,  5  Ιουνίου   2020 

 

Τεχνικι ζκκεςθ για τθν προμικεια & εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων και ιςτϊν για 

τον ποδθλατόδρομο Θγουμενίτςασ 

 

Θ Ο.Λ.ΘΓ.Α.Ε. προτίκεται να υλοποιιςει μζςω του ζργου DOCK –BI  του προγράμματοσ  

INTERRΕG V ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 2020 τθν αλλαγι ιςτϊν και φωτιςτικϊν ςτθ χερςαία  

ηϊνθ του  ποδθλατοδρόμου από το ΤΕΙ ζωσ το δρζπανο. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ κατόπιν επιτόπιασ αυτοψίασ και 

καταγραφισ προτείνεται θ προμικεια των κάτωκι υλικϊν – εξαρτθμάτων προσ 

αντικατάςταςθ ςυμπεριλαμβανομζνων και των απαιτοφμενων εργαςιϊν. 

Θ αποτφπωςθ και θ εκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ ζχει ωσ εξισ :    

 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

Α/Α Είδοσ Ροςότθτα 
Τιμι 

μονάδασ 
Δαπάνθ 

1 

Φωτιςτικό ςϊμα τεχνολογίασ LED 
κορυφισ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 40W για 
τοποκζτθςθ επί των ιςτϊν του 
ποδθλατόδρομου 

65 400.00 € 26,000.00 € 

2 
Ιςτοί φωτιςμοφ κωνικισ κυκλικισ 
διατομισ φψουσ τουλάχιςτον 4μ  

42 175.00 € 7,350.00 € 

3 

Επιμζρουσ εξαρτιματα και υλικά για 
τθν εγκατάςταςθ των ιςτϊν και των 
φωτιςτικϊν (καλϊδια, βάςεισ, 
αγκφλωςθ, υλικά καταςκευισ βάςεων 
ςτιριξθσ, κτλ) 

1 2,830.00 € 2,830.00 € 
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4 

Εργαςίεσ απεγκατάςταςθσ παλιϊν 
ιςτϊν φωτιςμοφ και εγκατάςταςθσ 
νζων (μεταφορά, αποκικευςθ, 
κατάλλθλθ ςτερζωςθ και τοποκζτθςθ) 

42 60.00 € 2,520.00 € 

5 

Εργαςία Απεγκατάςταςθσ ΦΣ και 
εγκατάςταςθσ/δοκιμισ νζων ΦΣ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατάλλθλθσ αποκικευςθσ των παλιϊν 
ΦΣ) 

65 20.00 € 1,300.00 € 

  Συνολικι Αξία 40,000.00 € 

  ΦΡΑ (24%) 9,600.00 € 

  Συνολικόσ προχπολογιςμόσ με ΦΡΑ  49,600.00 € 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

Τα υπό προμικεια φωτιςτικά τεχνολογίασ LED κα πρζπει να είναι καινοφργια, 

αμεταχείριςτα, ζτοιμα προσ χριςθ, κα πλθροφν τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά και κα 

ςυνοδεφονται από τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ και λοιπά δικαιολογθτικά, όπωσ 

περιγράφονται ςτον κάτωκι ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ.  

Επίςθσ, κα πλθροφν τα ειδικά γεωμετρικά και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και κα φζρουν τισ 

πιςτοποιιςεισ και λοιπά δικαιολογθτικά, όπωσ περιγράφονται ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ 

που ακολουκοφν.  

Επιπλζον, κα καλφπτουν τισ φωτοτεχνικζσ απαιτιςεισ όπωσ παρουςιάηονται ςτο αντίςτοιχο 

παράρτθμα. 

Θ προμικεια των φωτιςτικϊν LED κα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα υλικά και εργαςίεσ 

για τθν κατάλλθλθ προςαρμογι και τοποκζτθςι τουσ επί ιςτϊν ςυμπεριλαμβανομζνου του 

καλωδίου τροφοδοςίασ τουσ, τθν απαιτοφμενθ γείωςθ, τθν πραγματοποίθςθ όλων των 

απαιτοφμενων δοκιμϊν, ελζγχων, ρυκμίςεων κλπ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 

θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ, τθν παράδοςθ αυτισ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία, τα 

ενδεχόμενα διορκωτικά μζτρα (εργαςία και υλικά) εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ 

κατά τισ δοκιμζσ και τουσ ελζγχουσ, κακϊσ και τισ εργαςίεσ που προθγοφνται τθσ 

εγκατάςταςθσ των φωτιςτικϊν LED, ιτοι τθσ αποςφνδεςθσ από το θλεκτρικό δίκτυο των 

υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων παλιάσ τεχνολογίασ, τθσ αποξιλωςθσ, μεταφοράσ και 

παράδοςι τουσ ςτισ αποκικεσ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θγουμενίτςασ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία και τισ οδθγίεσ τθσ επιτροπισ παραλαβισ.  

Πλεσ οι εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ για 

θλεκτρικά δίκτυα. 
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Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  - Φωτιςτικοφ Κορυφισ 
Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

 
ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΥΡΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα είναι τεχνολογίασ LED, 
κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε κορυφι ιςτοφ.  

  

ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

Το φωτιςτικό κα είναι κυκλικισ διατομισ 500mm (± 
10%.), χωρίσ περιμετρικό κάλυμμα και με δφο 
βραχίονεσ φψουσ 500mm (±10%.) να ςτθρίηουν το 
πάνω μζροσ του φωτιςτικοφ.  

  

Το βάροσ του φωτιςτικοφ δεν κα πρζπει να 
ξεπερνάει τα 10Kg 

  

Θ επιφάνεια του ΣΦ που εκτίκεται ςε πλευρικό 
άνεμο να είναι μικρότερθ του 0,06 m2, ενϊ θ 
επιφάνεια που εκτίκεται ςτον άνεμο ςε κάτοψθ να 
είναι μικρότερθ των 0,20 m2 ζτςι ϊςτε να μθν 
αςκοφνται ιςχυρζσ δυνάμεισ κατά τθν διάρκεια 
καταιγίδων επιβαρφνοντασ τουσ ιςτοφσ 

  

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ κα είναι καταςκευαςμζνο 
από αλουμίνιο ι κράμα αλουμινίου, θλεκτροςτατικά 
βαμμζνο με ποφδρα χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε 
χαλκό, με βαφι ςφμφωνα με τθν οδθγία 
2011/65/EU (RoHS - για τον περιοριςμό τθσ χριςθσ 
οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν ςε θλεκτρικό και 
θλεκτρονικό εξοπλιςμό). 

  

Ο βακμόσ ςτεγανότθτασ ζναντι ειςχϊρθςθσ νεροφ 
και ςκόνθσ κα είναι τουλάχιςτον IP66. 

  

Ο δείκτθσ μθχανικισ αντοχισ ςε κροφςεισ 
(βανδαλιςτικι αντοχι) κα είναι τουλάχιςτον ΙΚ08. 

  

Το φωτιςτικό κα πρζπει να διαςφαλίηει τθ κερμικι 
διαςπορά, με τρόπο ϊςτε να αποτρζπεται θ 
υπζρβαςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτα κρίςιμα 
εξαρτιματα και υλικά. Θ ονομαςτικι κερμοκραςία 
λειτουργίασ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ κα είναι από 
-40°C ζωσ +50°C. 

  

Το φωτιςτικό κα διακζτει ελαςτικζσ φλάντηεσ 
ςτεγανοποίθςθσ, για προςταςία ζναντι ειςχϊρθςθσ 
νεροφ και ςκόνθσ, καταςκευαςμζνεσ από υλικά που 
διατθροφν τα χαρακτθριςτικά τουσ ςτο χρόνο και 
αντζχουν κερμικι ι μθχανικι καταπόνθςθ. 
Ελαςτικζσ φλάντηεσ ςτεγανοποίθςθσ που 
παρουςιάηουν ςθμεία αςυνζχειασ και μποροφν να 
κζςουν ςε κίνδυνο τθ ςτεγανότθτα του φωτιςτικοφ 
με τθν πάροδο του χρόνου δεν επιτρζπονται.   

  

Θ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του φωτιςτικοφ κα 
γίνεται με χριςθ κοινϊν εργαλείων. 
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Το φωτιςτικό πρζπει να ςχεδιάηεται και να 
παράγεται ςφμφωνα με τα πρότυπα EN 60598-1 και 
EN 60598-2-3. 

  

ΦΙΝΙΙΣΜΑ 

Το ςϊμα του φωτιςτικοφ πρζπει να προετοιμαςτεί 
κατάλλθλα, ϊςτε να διαςφαλίηεται καλι 
προςκόλλθςθ τθσ βαφισ και πρζπει να βάφεται 
χρθςιμοποιϊντασ ςυςτιματα βαφισ κατάλλθλα να 
εγγυθκοφν τθν ανκεκτικότθτα τθσ τελικισ 
επιφάνειασ ςτθ διάβρωςθ. Ρρζπει να παρζχεται 
ζκκεςθ δοκιμισ διάβρωςθσ κατά ISO 9227 (Δοκιμι 
διάβρωςθσ με ψεκαςμό αλατιοφ για τουλάχιςτον 
1400 ϊρεσ). 

  

ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΤΘΙΞΘΣ / ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 

Ο μθχανιςμόσ ςτιριξθσ πρζπει να επιτρζπει τθν 
ςφνδεςθ του φωτιςτικοφ ςε κορυφι ιςτοφ, για 
διαμζτρουσ ίςεσ με 60mm. Θ εγκατάςταςθ των 
ςφικτιρων πρζπει να είναι δυνατι με κοινά 
εργαλεία. Πλεσ οι βίδεσ και οι ςφικτιρεσ που 
χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι από ανοξείδωτο 
ατςάλι.  

  

Το φωτιςτικό πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με 
οδθγίεσ ςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ, ςτισ οποίεσ 
πρζπει να επιςθμαίνονται οι λειτουργίεσ και οι 
διαδικαςίεσ για τισ μεκόδουσ χειριςμοφ και 
λειτουργίασ και τα εργαλεία που κα χρειαςτοφν. 

  

ΟΡΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ οπτικι μονάδα κα αποτελείται από ςτοιχεία LED 
και κα περιλαμβάνει ςφςτθμα ανακλαςτιρων 
καταςκευαςμζνων από αλουμίνιο υψθλισ 
κακαρότθτασ με περιεκτικότθτα ςε χαλκό όχι 
μεγαλφτερθ από 1%. Τα LED δεν κα φζρουν δικό 
τουσ πλαςτικό φακό, για τθν αποφυγι του 
κιτρινίςματοσ και των ςυνεπειϊν του. 

  

Για τθν οπτικι μονάδα Να υπάρχει θ δυνατότθτα 
επιλογισ αςφμμετρου τφπου ανακλαςτιρων 
ςφμφωνα με τθν μελζτθ , εργοςταςιακισ 
καταςκευισ, με ςκοπό τθν πλιρθ κάλυψθ των 
φωτοτεχνικϊν απαιτιςεων εξαςφαλίηοντασ το 
βζλτιςτο και επικυμθτό οπτικό αποτζλεςμα. 

  

Το εξωτερικό υλικό προςταςίασ τθσ οπτικισ μονάδασ 
κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από ψθμζνο 
γυαλί αςφαλείασ πάχουσ 4mm κατ’ ελάχιςτο. Δεν 
επιτρζπεται θ χριςθ πλαςτικϊν υλικϊν για 
ακάλυπτουσ φακοφσ. 

  

Το φωτιςτικό ςϊμα κα είναι εφοδιαςμζνο µε φίλτρο 
ανταλλαγισ του εςωτερικοφ αζρα ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτα του και θ αποφυγι 
δθμιουργίασ υδρατμϊν ςτο εςωτερικό τθσ οπτικισ 
μονάδασ.  
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Θ οπτικι μονάδα είναι αποςπϊμενθ και μπορεί να 
αντικαταςτακεί εφκολα ςτο ςθμείο τθσ 
εγκατάςταςθσ με τθ χριςθ ςυνθκιςμζνων 
εργαλείων.  

  

Το φωτιςτικό κα είναι FULL CUT-OFF κατά IESNA με 
μθδενικι εκπομπι φωτόσ πάνω από τισ 90° ι 
ULOR=0% (U0) κατά IES TM-15-11 ςε οριηόντια 
τοποκζτθςθ του φωτιςτικοφ. 

  

Το φωτιςτικό ςϊμα κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνο 
ςφμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικισ 
αςφάλειασ ΕΝ 62471 : Exempt Group (μθδενικό 
φωτοβιολογικό ρίςκο). 

  

ΦΩΤΕΙΝΘ ΡΘΓΘ 

Ονομαςτικι φωτεινι ροι: ≥ 3.300 lm   

Θ φωτεινι πθγι LED κα είναι υψθλισ απόδοςθσ (≥ 
150 lm/W) 

  

Τα LED κα είναι διατεταγμζνα ςε τυπωμζνα 
κυκλϊματα ζχοντασ ζνα ςτρϊμα ςτιριξθσ από 
αλουμίνιο για καλφτερθ κερμικι διάχυςθ. 

  

Θ κερμοκραςία χρϊματοσ κα είναι 4000Κ ± 10%.   

Ο δείκτθσ βακμοφ απόδοςθσ χρωμάτων κα είναι 
Ra≥70. 

  

Θ απόδοςθ του φωτιςτικοφ κα είναι τουλάχιςτον 
110 lm/W. 

  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΗΩΘΣ 

Θ διάρκεια ηωισ κα είναι τουλάχιςτον 100.000 ϊρεσ 
κατά L90B10 ςε Tq=25°C  

(θ απομείωςθ τθσ φωτεινότθτασ ςτισ 100.000 ϊρεσ 
κα είναι το 90% από τθν αρχικά δθλωμζνθ με ζνα 
κλάςμα αποτυχίασ των 10%). 

  

ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

Θ θλεκτρικι μονάδα (τροφοδοτικό) κα είναι πλιρωσ 
αποςπϊμενθ για λόγουσ εφκολθσ ςυντιρθςθσ.  

  

Το τροφοδοτικό κα επιτρζπει τθ ρφκμιςθ τθσ 
φωτεινισ ροισ (Dimming) μζςω πρωτοκόλλων DALI 
ι 1-10V. Επίςθσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα 
αυτόνομθσ λειτουργίασ με εργοςταςιακι 
προεπιλογι ςεναρίων λειτουργίασ ςε τουλάχιςτον 4 
ςτάκμεσ φωτιςμοφ. 

  

Το φωτιςτικό κα φζρει ξεχωριςτό ςφςτθμα 
προςταςίασ από υπερτάςεισ μζχρι 10kV, για τθν 
πλιρθ διαςφάλιςθ του από θλεκτρικζσ ανωμαλίεσ.  

  

Για τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ με τα δίκτυο κα φζρει 
ςτυπιοκλίπτθ IP68 για καλϊδια εξωτερικισ 
διαμζτρου από 6mm ζωσ 13mm, ενϊ κα να 
παρζχεται προ-καλωδιωμζνο (όςον αφορά τθν 
εςωτερικι ςυνδεςμολογία) και ζτοιμο για χριςθ με 
ςκοπό τθν ευκολία ςτθν εγκατάςταςθ.  
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ΘΛΕΚΤΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Ονομαςτικι ιςχφσ: ≤ 40W   

Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ: 220-240V   

Ονομαςτικι ςυχνότθτα λειτουργίασ: 50Hz      

Συντελεςτισ ιςχφοσ: >0.90 (ςε πλιρεσ φορτίο)    

Κλάςθ μόνωςθσ: Κλάςθ II   

 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΡΑ 

Για το προςφερόμενο φωτιςτικό ςϊμα ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλλει τα 

παρακάτω δικαιολογθτικά 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Ριςτοποιθτικό ISO 9001:2015 του καταςκευαςτι των 
προςφερόμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων για το 
ςχεδιαςμό και καταςκευι φωτιςτικϊν ςωμάτων 

  

Ριςτοποιθτικό ISO 14001:2015 του καταςκευαςτι για 
ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

  

Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα: 

EN 60598-1 (Γενικό Ρρότυπο Φωτιςτικϊν)   

EN 60598-2-3 (Ειδικό Ρρότυπο για Φωτιςτικά Δρόμων)   

EN55015 / EN 61547 (Ρρότυπο ραδιοταραχϊν / 
Θλεκτρομαγνθτικισ Συμβατότθτασ) 

  

EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Πρια Εκπομπϊν 
Αρμονικϊν Διακυμάνςεων) 

  

EN 62471 (Ρρότυπο για τθ Φωτοβιολογικι 
Καταλλθλότθτα)  

  

Επιπρόςκετα το φωτιςτικό κα ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ απαραίτθτεσ νόρμεσ και 
κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα: 

Οδθγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ι 
νεότερθ 

  

Οδθγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility 
Directive) ι νεότερθ 

  

Οδθγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous 
Substances, ROHS) ι νεότερθ 

  

Οδθγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ι νεότερθ   

ΛΟΙΡΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ 

Ριςτοποιθτικό ENEC από ανεξάρτθτο εργαςτιριο 
δοκιμϊν με το οποίο κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με 
τα πρότυπα τθσ οδθγίασ LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-
general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 
(luminaires-street lighting), το οποίο κα αφορά το 
ςφνολο τθσ γραμμισ παραγωγισ του φωτιςτικοφ και 
όχι μόνο ζνα δείγμα και κα περιλαμβάνει επικεϊρθςθ 
τθσ παραγωγισ του καταςκευαςτι. 

  

Ζκκεςθ δοκιμισ (Test Report) κατά ΕΝ60598    

Ριςτοποιθτικό από εργαςτιριο δοκιμϊν με το οποίο 
κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα τθσ 
οδθγίασ EMC, EN 61000-3-2 (Πρια εκπομπϊν 
αρμονικοφ ρεφματοσ), EN 61000-3-3 (Ρεριοριςμόσ 
Διακυμάνςεων και τρεμοςβιματοσ), ΕΝ55015 (Πρια 
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ραδιοταραχϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν φωτιςμοφ-
Θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ),   ΕΝ 61547 
(Απαιτιςεισ ατρωςίασ θλεκτρομαγνθτικισ 
ςυμβατότθτασ) 

Ριςτοποιθτικό από  φωτομετρικό εργαςτιριο 
αναγνωριςμζνο από ανεξάρτθτο φορζα διαπίςτευςθσ 
κατά LM79-08 (Mετριςεισ θλεκτρικϊν και 
φωτομετρικϊν μεγεκϊν)  για τθν επιβεβαίωςθ όλων 
των φωτομετρικϊν και λοιπϊν μεγεκϊν όπωσ : θ 
ςυνολικι ιςχφσ κατανάλωςθσ του φωτιςτικοφ 
ςϊματοσ, θ απόδοςθ (lm/W), θ φωτεινι ροι (lm), θ 
κερμοκραςία χρϊματοσ (Κ), ο δείκτθσ χρωματικισ 
απόδοςθσ, θ φωτομετρικι καμπφλθ (πολικό 
διάγραμμα) του φωτιςτικοφ. 

  

Επίςθμο ζγγραφο (test report) του καταςκευαςτι των 
LED, ςφμφωνα με τα πρότυπα LM80-08&TM-21-08 ι 
μεταγενζςτερα 

  

Ριςτοποιθτικό με το οποίο κα προκφπτει 
ςυμμόρφωςθ με το πρότυπο ΕΝ62471 
(photobiological compatibility). 

  

Ριςτοποιθτικό δοκιμισ αντοχισ ςε διάβρωςθ ςε 
ομίχλθ αλατονζφωςθσ κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9227. 

  

Για το/τα εργαςτιριο/α διενζργειασ των μετριςεων, και των εκκζςεων ελζγχου 
ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα κα πρζπει: 

-Εάν πρόκειται για ανεξάρτθτο εργαςτιριο δοκιμϊν, 
να προςκομιςτεί διαπίςτευςθ κατά ISO/IEC 
17025:2005 από φορζα διαπίςτευςθσ για τισ 
ηθτοφμενεσ μετριςεισ, δοκιμζσ και διακριβϊςεισ. 

  

-Εάν ο καταςκευαςτισ των προςφερόμενων 
φωτιςτικϊν ςωμάτων διακζτει ιδιόκτθτο εργαςτιριο 
δοκιμϊν, να προςκομιςτεί εξουςιοδότθςθ-
αναγνϊριςθ από τρίτο διεκνι φορζα ελζγχων και 
πιςτοποιιςεων για τθν ικανότθτα του/των 
εργαςτθρίου/ων να διενεργοφν τισ ηθτοφμενεσ 
μετριςεισ, δοκιμζσ και διακριβϊςεισ. 

  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επίςθμο φυλλάδιο τεχνικϊν προδιαγραφϊν του 
καταςκευαςτι του φωτιςτικοφ ςϊματοσ, το οποίο δεν 
κα είναι ιδιοκαταςκευι 

  

Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ φωτιςτικοφ   

Ρλιρθ φωτοτεχνικά ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι 
.ldt ι .ies κατάλλθλα για άμεςθ ειςαγωγι ςε ανοικτά 
προγράμματα υπολογιςμϊν (DIALUX, RELUX κ.α.).  
Θα πρζπει να ςυνοδεφονται από τθν αντίςτοιχθ 
βεβαίωςθ του φωτομετρικοφ εργαςτθρίου όπου 
ζλαβε χϊρα θ μζτρθςθ των φωτιςτικϊν. 

  

ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

Το κάκε φωτιςτικό κα φζρει τθν θμερομθνία 
παράδοςθσ ι κωδικό παραγωγισ για να είναι δυνατι 
θ αναγνϊριςθ του ςε περίπτωςθ που κάποιο τμιμα ι 
υλικό αςτοχιςει και είναι εντόσ του χρόνου 
εγγυιςεωσ. 

  

Εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 5 ετϊν   
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ΦΩΤΟΜΕΤΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

Για να αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων φωτιςτικϊν τεχνολογίασ LED, κα 

πρζπει να υποβλθκεί φωτοτεχνικι μελζτθ από αναγνωριςμζνο πρόγραμμα 

προςομοιϊςεων (Relux ι Dialux), θ οποία κα επιβεβαιϊνει τθν επίτευξθ των ηθτοφμενων 

φωτοτεχνικϊν απαιτιςεων όπωσ φαίνονται ςτον Ρίνακα απαιτιςεων (που ακολουκεί). 

Απαίτθςθ του ΟΛΘΓ είναι ο φωτιςμόσ ςτο ποδθλατόδρομο να καλφπτει τα κάτω όρια τθσ 

μζςθσ και τθσ ελάχιςτθσ οριηόντιασ ζνταςθσ φωτιςμοφ, λόγω τθσ μεγάλθσ απόςταςθσ 

μεταξφ των ιςτϊν (40μ). 

Ρεδίο φωτομετρίασ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Ρλάτοσ ποδθλατόδρομου 3μ  

Κλάςθ φωτιςμοφ  P4 με επί ποινι αποκλειςμοφ τα κάτω 

όρια 

Φωτεινι πθγι LED 

Φψοσ φωτεινισ πθγισ  Ελάχιςτο 4.6 μ - Μζγιςτο 5 μ 

Διάταξθ ιςτϊν  Μονόπλευρθ 

Φωτιςτικά ανά ιςτό 1 ςε κορυφι ιςτοφ 

Απόςταςθ ιςτϊν:  40 m από τθν μία πλευρά 

Επιτρεπόμενθ κλίςθ φωτιςτικοφ 0ο  

Ρροεξοχι φωτεινισ πθγισ  0 

 

 

Θ φωτοτεχνικι μελζτθ κα πραγματοποιθκεί, ςφμφωνα με τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά 

(τυπικζσ διατάξεισ φωτιςτικϊν και διατομισ οδοφ) και τθν κακοριςμζνθ κλάςθ φωτιςμοφ 

(P4) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13201.  

Κλάςθ 
φωτιςμοφ κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ13201 

Ελάχιςτθ απαίτθςθ 
Mζςθ οριηόντια 

ζνταςθ φωτιςμοφ από 
το πρότυπο 

Em, average (lx) 

Μζγιςτθ Μζςθ 
οριηόντια ζνταςθ 
φωτιςμοφ από το 

πρότυπο 

Em, average (lx) 

Ελάχιςτθ οριηόντια 
ζνταςθ φωτιςμοφ 

ςτον 
ποδθλατόδρομο 

Eh, min (lx) 

P4 5.00 lx 7.50 lx 1.00 lx 

 
ΝΑΙ ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
ΟΧΙ 

ΝΑΙ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΘ 
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ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 

Οι ιςτοί φωτιςμοφ που προορίηονται για τθ τοποκζτθςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων 

τεχνολογίασ LED κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να πλθροφν τα γεωμετρικά, 

αρχιτεκτονικά/αιςκθτικά  και τεχνικά χαρακτθριςτικά και κα φζρουν τισ απαραίτθτεσ 

πιςτοποιιςεισ και λοιπά δικαιολογθτικά του παρακάτω πίνακα: 

 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΥΡΟΣ ΙΣΤΟΥ 

Κορμόσ κωνικισ κυκλικισ διατομισ με διάμετρο 
βάςθσ και κορυφισ Ø100mm και Ø60mm 
αντίςτοιχα, πάχουσ 3mm και κωνικότθτασ 10mm/m 

  

Φψο 4000mm, από χαλυβδοζλαςμα ποιότθτασ 
S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), (χωρίσ 
εγκάρςια ραφι) με πιςτοποιθτικά ποιότθτασ από 
τον προμθκευτι, κερμισ εξζλαςθσ 

  

Θυρίδα – Ρορτάκι ςε απόςταςθ 600mm από τθ 
βάςθ του ζχει κφρα κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν 
είςοδο, εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ του ακροκιβωτίου 

  

κυρίδα διαςτάςεων 300x62mm από το ίδιο ζλαςμα 
του κορμοφ του ιςτοφ, που ςτθν κλειςτι κζςθ δεν 
εξζχει από τον κορμό, θ οποία προςαρμόηεται ςε 
οπι-κφρα του κορμοφ ίδιων διαςτάςεων, με ειδικι 
κλειδαριά και δικό τθσ κλειδί για εφκολο άνοιγμα – 
κλείςιμο, παρζχει ςτεγανότθτα Ι54 ςτθν 
θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ και ΙΚ10 ζναντι 
μθχανικισ κροφςθσ 

  

Ακροκιβϊτιο τφπου “Α-Μ3“ από ρθτίνεσ 
πολυαμιδίων, άκραυςτο, προςταςίασ Ι54 ζναντι 
ςτερεϊν και υγρϊν και ΙΚ08 ζναντι μθχανικισ 
κροφςθσ 

  

Χαλφβδινθ πλάκα ζδραςθσ 310x310mm και πάχουσ 
10mm, από υλικό ποιότθτασ S235JR κατά ΕΝ10025 
(St37-2/DIΝ17100), με κεντρικι οπι ίδιασ διαμζτρου 
με τθν βάςθ του κορμοφ για τθ διζλευςθ των 
καλωδίων και του αγωγοφ γειϊςεωσ κακϊσ και με 
τζςςερισ (4) οπζσ, για τθ ςτερζωςθ των αγκυρίων 

  

Βάςθ Αγκφρωςθσ τφπου “BAG M16/50/Z/235” 
αποτελοφμενθ από 4 αγκφρια Μ16x500mm ςε 
διάταξθ 235x235mm για εφκολθ τοποκζτθςθ επί 
τόπου ςτο ζργο, γαλβανιςμζνθ εν κερμϊ 

  

Τα τζςςερα αγκφρια ςυγκρατοφνται με 
ςιδθρογωνίεσ ι λάμεσ 30x3mm που είναι 
θλεκτροςυγκολλθμζνεσ πάνω ς’ αυτά και τα οποία 
ζχουν διάταξθ ςχιματοσ τετραγϊνου ςτο κάτω 
μζροσ των αγκυρίων και χιαςτί περίπου ςτο μζςο 
τουσ 

  

Τα αγκφρια ςτο εκτεκειμζνο τμιμα και επιπλζον ςε   
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τμιμα 100mm (που βυκίηεται μζςα ςτο ςκυρόδεμα), 
όπωσ και τα περικόχλια και οι ροδζλεσ (δφο ανά 
αγκφριο) είναι προςτατευμζνα με κερμό βακφ 
γαλβάνιςμα   

Θλεκτροςτατικι βαφι ποφδρασ (κατάλλθλθ για 
ζντονα διαβρωτικό παράκτιο περιβάλλον) ςε χρϊμα 
RAL/AKZO χρϊμα, κατθγορίασ αντοχισ ςτθ 
διάβρωςθ C5 

  

ΡΟΤΥΡΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Απαιτείται διλωςθ του καταςκευαςτι των 
βραχιόνων ότι κατά τθν παράδοςι τουσ κα 
ςυνοδεφονται από όλα τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά ζγγραφα. 

  

Ριςτοποιθτικό καταςκευαςτι ιςτϊν: Ραραγωγικι 
διαδικαςία βάςει του προτφπου EN ISO 9001:2015 - 
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ, του προτφπου 
EN ISO 14001:2015 - Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ και του OHSAS 18001/ ΕΛΟΤ 1801 - 
Συςτιματοσ για τθν Υγεία & Αςφάλεια ςτθν Εργαςία. 

  

Σιμανςθ CE βάςει του προτφπου ΕΝ 40-5:2002   

Ριςτοποιθτικά ελζγχου ιςτοφ και επιμζρουσ 
τμθμάτων του ςε κάμψθ για κφριο και πλευρικό 
άνεμο ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ40 
και τον ΕΥΩΚΩΔΙΚΑ 1 

  

Γαλβάνιςμα εν κερμϊ εςωτερικά και εξωτερικά 
βάςει Διεκνϊν Ρροτφπων EN ISO 1461, ASTM 
A123/A123M & ASTM A153/A153M. 

  

Θα παρζχεται εγγφθςθ τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ, 
ςυνοδευόμενθ από τουσ γραπτοφσ όρουσ τθσ κατ’ 
ελάχιςτον 2ετοφσ εργοςταςιακισ εγγφθςθσ του 
καταςκευαςτι. 

  

Απαιτείται διλωςθ του προςφζροντοσ: 

i. ότι ςε περίπτωςθ που κθρυχκεί ανάδοχοσ, 
εάν κρίνει αναγκαία τθν μεταβολι των διαςτάςεων, 
κα προβεί ςε οποιαδιποτε τροποποίθςθ μόνο 
εφόςον υποβάλλει εγκαίρωσ πλιρωσ αιτιολογθμζνο 
αίτθμα και κατόπιν τθσ ζγκριςθσ των τελικϊν 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων από τθν αρμόδια 
υπθρεςία/επιτροπι του ΟΛΘΓ, δίχωσ επιβαρφνςεισ 
οικονομικζσ και χρονικζσ (προςφερόμενοσ χρόνοσ 
παράδοςθσ),  

ii. περί τθσ χϊρασ καταγωγισ των ιςτϊν που 
προςφζρονται. 

Εφόςον ο προςφζρων καταςκευάηει ο ίδιοσ το 
τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά 
του, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα 
καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και 
τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

Πταν ο προςφζρων δεν κα καταςκευάςει ο ίδιοσ το 
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τελικό προϊόν, ςε δικι του επιχειρθματικι μονάδα, 
ςτθν προςφορά του δθλϊνει τθν επιχειρθματικι 
μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το 
προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ 
τθσ. Δθλϊνει επίςθσ ότι θ καταςκευι του τελικοφ 
προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία 
ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ 
μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο 
επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντι 
του προςφζροντοσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον 
προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 

 

 

                        Ο Ρροϊςτάμενοσ                                                                 Θ Διευκφντρια Λιμενικϊν  

                του Τμιματοσ Αςφάλειασ                                                              Λιμζνα Υπθρεςιϊν  

 

 

                  Ραναγιϊτθσ Μ. Νικολάου                                                           Χριςτίνα Διαμάντθ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ '' Δ'' 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α Είδοσ Ροςότθτα Τιμι 
μονάδασ 

Δαπάνθ 

1 Φωτιςτικό ςϊμα τεχνολογίασ LED 
κορυφισ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 40W για 
τοποκζτθςθ επί των ιςτϊν του 
ποδθλατόδρομου 

65   

2 Ιςτοί φωτιςμοφ κωνικισ κυκλικισ 
διατομισ φψουσ τουλάχιςτον 4μ  

42   

3 Επιμζρουσ εξαρτιματα και υλικά για 
τθν εγκατάςταςθ των ιςτϊν και των 
φωτιςτικϊν (καλϊδια, βάςεισ, 
αγκφλωςθ, υλικά καταςκευισ βάςεων 
ςτιριξθσ, κτλ) 

1   

4 Εργαςίεσ απεγκατάςταςθσ παλιϊν 
ιςτϊν φωτιςμοφ και εγκατάςταςθσ 
νζων (μεταφορά, αποκικευςθ, 
κατάλλθλθ ςτερζωςθ και τοποκζτθςθ) 

42   

5 Εργαςία Απεγκατάςταςθσ ΦΣ και 
εγκατάςταςθσ/δοκιμισ νζων ΦΣ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατάλλθλθσ αποκικευςθσ των παλιϊν 
ΦΣ) 

65   

  Συνολικι Αξία  

  ΦΡΑ (24%)  

  Συνολικόσ προχπολογιςμόσ με ΦΡΑ   

 

Ολογράφωσ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Ρ.Α. : 

………………………………………………………………………………………………………  

    Ο ΡΟΣΦΕΩΝ  

 

…………………………………. (ςφραγίδα – υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε' 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Α.Ε.+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [99221103] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΕΡΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Τ2/ 

ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/46100+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: [ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ] 

- Τθλζφωνο: [26650-99332, 99345] 

- Θλ. ταχυδρομείο: [ olig@olig.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.olig.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [Ρρομικεια και εγκατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων και ιςτϊν για τον ποδθλατόδρομο 

Θγουμενίτςασ (περιοχι ΤΕΙ προσ Δρζπανο), [CPV: 31527200-8] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : [ΡΟΜΘΘΕΙΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : [ΟΧΙ] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι [   ] 
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των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 

που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 

με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 

από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ 

εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ 

οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 

οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν 

φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 

λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ 

. 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι 

κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των 

υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 

διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ 

όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 

με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 

ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, 

των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 
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Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 

τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 
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αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) 

ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii

 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν 

εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ 

υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ.  
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