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ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ   

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηζθεπήο – ζπληήξεζεο θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Α.Σ. Νέαο 
Είρλεο εξξψλ κε πξνυπνινγηζζείζα αμία 19.350,00 € ρσξίο Φ.Π.Α. (23.994,00€ κε Φ.Π.Α.)  
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                                                                        ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: Παξνρή ππεξεζηψλ                       
                                                                        επηζθεπήο – ζπληήξεζεο θηεξηαθψλ   
                                                                        εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Α.Σ. Νέαο Είρλεο εξξψλ  
                                                                       (πθηζηάκελε ππεξεζία ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο  
                                                                        εξξψλ, πνπ επηρεηξεί ζην Ννκφ εξξψλ θαη δελ  
                                                                        έρεη ακηγψο αληηθείκελν αληηκεηψπηζεο ηηο  
                                                                        κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο).                                                                              

               

 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ  

 17/07/2020 

                                 Α Π Ο Φ Α  Ζ  
                             
       Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΡΡΧΝ 

          Έρνληαο ππφςε :  

1. Σηο δηαηάμεηο :  

α. Σσλ άξζξσλ 41, 54 θαη 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Α-98). 

β. Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α.143) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

γ. Σνπ Νφκνπ Ν. 1481/1984, άξζξν 20 Ν. 2286/1995, Ν. 2522/1997, άξζξν 63 Ν4257/2014 θαη Π.Γ. 394/1996 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ - ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, ζε ζπληξέρνπζα πεξίπησζε. 

δ. Σνπ άξζξνπ 6 «Καηαλνκή πφξσλ ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο» ηνπ Ν. 

2452/1996 «Ρχζκηζε ζεκάησλ πξνζθπγψλ θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1975/1991 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α'- 

283), φπσο ηζρχνπλ . 

ε. Σνπ Ν. 2800/2000 «Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, ζχζηαζε Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α -41), φπσο ηζρχνπλ. 

ζη. Σνπ Ν. 2859/2000, άξζξν 27 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» (Α - 248), φπσο ηζρχνπλ. 

δ. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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ε. Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α') «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ζ. Σνπ Ν. 4223/2013 (Α.287) άξζξ. 28 θαη αξ. 4 Οδεγίαο 2011/7 - Τπνπαξάγξαθνο Ε5_πλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ. 

η. Σνπ Ν. 4249/2014 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α-73), φπσο ηζρχνπλ. 

ηα. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ηβ. Σνπ Ν. 4320/2015 (Α-29) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ 

νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

ηγ. Σνπ Ν. 4337/2015 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ». 

ηδ. Σνπ Ν. 4364/2016 Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2009/138/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο θαη 

αληαζθάιηζεο (Φεξεγγπφηεηα II) θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

ηε. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ηζη. Σνπ ΠΓ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο – Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ» (Α΄119). 

ηδ. Σνπ ΠΓ. 184/2009 «χζηαζε Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπο», ηνπ ΠΓ. 

178/2014 (Α.281) «Οξγάλσζε Τπεξεζηψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο» θαη ηνπ ΠΓ. 24/2015 (Α.20) απφ 27/01/2015 «χζηαζε 

θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ. 

ηε. Σνπ ΠΓ. 131/2016 (Α.235) απφ 16/12/2016 «χζηαζε Γηεχζπλζεο Διέγρνπ, Δθθαζάξηζεο θαη Πιεξσκψλ Γαπαλψλ ζηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τπ. Δζση. - Μεηαβνιή αξκνδηνηήησλ θαη θαηάξγεζε 

νξγαληθήο κνλάδαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ θαη Δπηηειηθνχ ρεδηαζκνχ». 

ηζ. Σνπ Π.Γ. 80/2016 «Πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (Α.145). 

θ. Σνπ Π.Γ. 7/2017 «Αλαδηάηαμε - αλαδηνξγάλσζε, ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο» (Α.14).  

θα. Σελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ην λνκφηππν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα 

κε ηνλ Κ.Β.. 

 

2.  Σηο απνθάζεηο: 

α. Τπ’ αξηζ. ΓΓΟΤΔ/1/2/485 απφ 03-04-2020 απφθαζεο θ. Τπνπξγνχ θαη θ. Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί ζεκάησλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε 

πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα» (Β΄1362). 

β. Σεο ππ’ αξηζ. Γ.Γ.Ο.Δ./4/28-ιζ’ απφ 06/12/2017 (ΦΔΚ Β’ 4315) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ησλ άξζξσλ 24,26,66 θαη 69γ 

ηνπ Ν.4270/14 επί ησλ δαπαλψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

(Σνκέαο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε) ζηηο Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (Γ.Τ.Δ.Δ) ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο» 

γ. Τπ’ αξηζ. 158/2016 απφ 16/11/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πεξί 

«Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο» (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147), γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ».         

δ. Σελ ππ’ αξηζ. 8039/5037/20/2785-1 απφ 13-01-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο 

εξξψλ, κε ΑΓΑ: ΦΔΕ046ΜΣΛΒ-5ΡΤ θαη Α.Γ.Α.Μ. Έγθξηζεο: 20REQ006149598, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δέζκεπζε 

πίζησζεο χςνπο είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (24.000,00€), γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο 

πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Φνξέα 1047-201-0000000 «Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο», ζε βάξνο 

ηνπ ινγαξηαζκνχ εμφδνπ 2420301001, νηθ. έηνπο 2020, γηα ηελ αηηηνινγία «Δξγαζίεο επηζθεπήο – ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ, 

ειεθηξνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ νηθεκάησλ ζηέγαζεο ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκίαο εξξψλ, 

πνπ επηρεηξνχλ ζην Ννκφ εξξψλ, πιελ ησλ ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ ακηγψο αληηθείκελν αληηκεηψπηζεο ηηο κεηαλαζηεπηηθέο 

ξνέο, έηνπο 2020». 

ε. Σελ ππ’ αξηζ. 8038/6/88-ζ΄ απφ 09-07-2020 Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο εξξψλ, πνπ αθνξά 
ζηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαη παξαιαβήο γηα ηελ 
παξνρή εξγαζηψλ επηζθεπήο – ζπληήξεζεο νηθήκαηνο Α.Σ. Νέαο Είρλεο εξξψλ. 
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ζη. Σελ ππ’ αξηζ. 2/58493/ΓΠΓΚ απφ 31/07/2018 Τπνπξγηθή Απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΑΓΑ: 
6ΓΑΚΖ-ΑΚ5) «Οηθνλνκηθή θαη Γηνηθεηηθή Σαμηλφκεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηκνχ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε 
ηελ ππ’ αξηζ. 2/64651/ΓΠΓΚ απφ 19-8-2019 Απφθαζε Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β' 3197 / 20-8-2019) 
«Σξνπνπνίεζε ηεο 2/58493/ΓΠΓΚ/31.07.2018 Απφθαζεο Σνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ‘Οηθνλνκηθή θαη 
Γηνηθεηηθή Σαμηλφκεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ’ (Β΄3240)» 
δ. Σελ ππ’ αξηζ. 7000/1/20/1 απφ 25-4-2019 Απφθαζε Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (ΦΔΚ Β' 1797 / 22-5-2019) 
«Οξηζκφο Γεπηεξεπφλησλ Γηαηαθηψλ, ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1043-201-0000000 «Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο» (πξψελ 
07-410 «Διιεληθή Αζηπλνκία») έηνπο 2020» 
ε. Σελ ππ’ αξηζ. 7000/1/20/1-β απφ 25-4-2019 Απφθαζε Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (ΦΔΚ Β' 1735 / 17-5-2019) 
«Μεηαβίβαζε πηζηψζεσλ κέζσ επηηξνπηθψλ εληαικάησλ ζηνπο δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1043-201-
0000000 «Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο» (πξψελ 07-410 «Διιεληθή Αζηπλνκία») έηνπο 2020» 
ζ. Σελ ππ’ αξηζ. 7000/1/20/1-δ απφ 25-4-2019 Απφθαζε Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (ΦΔΚ Β' 1797 / 22-5-2019) 
«Οξηζκφο αλεμάξηεησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ, ππνθείκελσλ ή ππαγφκελσλ ζηνπο Φνξείο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 
ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θαηά ην άξζξν 6, παξ. 2 εδάθην δ’ ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηζρχεη» 
η. Σν ππ’ αξηζ. 273 απφ 07-01-2020 Δπηηξνπηθφ Έληαικα ηεο Γελ. Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ & Δπηη. ρεδηαζκνχ. 
ηα. Σελ ππ’ αξηζ. 1774/20/1424729 απφ 06-07-2020 Γηαηαγή ηνπ Α.Δ.Α./ Γλζε Σερληθήο Τπνζηήξημεο/ Σκήκα Κηηξηνινγηθήο 
Τπνδνκήο, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνυπνινγηζκφο, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία 
ηνπ Γήκνπ Νέαο Είρλεο εξξψλ θαη αθνξά ζε εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θνπθσκάησλ, επηζθεπήο ειεθηξνινγηθήο 
εγθαηάζηαζεο θαη ειαηνρξσκαηηζκνχ νηθήκαηνο ζηέγαζεο ηνπ Α.Σ. Νέαο Είρλεο εξξψλ. 
ηβ. Σελ αλάγθε κε αηηηνινγία «Δξγαζίεο επηζθεπήο – ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ, ειεθηξνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ησλ νηθεκάησλ ζηέγαζεο ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Αζηπλνκίαο εξξψλ, πνπ επηρεηξνχλ ζην Ννκφ εξξψλ, 
πιελ ησλ ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ ακηγψο αληηθείκελν αληηκεηψπηζεο ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο, έηνπο 2020». 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ  
 
 

1. Πξνθεξχζζνπκε ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ (ΤΝΟΠΣΗΚΟ) ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, κε κνλαδηθφ θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή, γηα ηελ ακνηβή εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νηθήκαηνο ζηέγαζεο ηνπ Α.Σ. Νέαο 
Είρλεο εξξψλ, ζχκθσλα κε ην, ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ’, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη αμίαο, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ είθνζη ηξηώλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ 
επξώ #23.994,00€#, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη Φ.Π.Α. 

 
2. α.  ΣΟΠΟ  - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ : 

 ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

    ΖΜΔΡΑ 

             ΧΡΑ 

Λήμεο 
ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 

Έλαξμεο 
απνζθξάγηζεο 

θαθέισλ 

Γηεύζπλζε Αζηπλνκίαο εξξώλ / 
Δπηηειείν -  4νο  όξνθνο 

Κεξαζνύληνο 3 – Σ.Κ. 62123, 
έξξεο 

 

29-07-2020 

 
   

Σεηάξηε 
 

  
 

09:30’ 

 
 

10:00’  

 
β. Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.  
γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β', απφ ηελ Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

δ. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ έσο ηελ 31-03-2021. 

ε. Πξνζθνξά, πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ, απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε. 

 
3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 

α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

β. Δλψζεηο παξνρψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

γ. πλεηαηξηζκνί 

δ. Κνηλνπξαμίεο παξνρψλ, νη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ρσξίο λα απαηηείηαη λα 

ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή, απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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4. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηα επηζπλαπηφκελα ζ' απηή 

παξαθάησ Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' 

β ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' 

γ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' 

δ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ & ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' 
ε. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ' 

ζη. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

δ. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε 
ε. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 
ζ. ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ΄ 

 
5. Ζ Τπεξεζία δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο ακνηβήο εξγαζηψλ θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα 

καηαηψζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή 
απνδεκίσζεο εμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
6. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο, θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζην ηειέθσλν 23210-90815, Fax (server): 213-1527758, e-mail: p.maragkos@astynomia.gr 
                                                                                                                      
 
                                                                                                 Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ  
                                                                                        
 
                                             
                                                                                                     Γεκήηξηνο ΜΗΚΡΟ 
                                                                                                 Αζηπλνκηθφο Γηεπζπληήο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α' 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 

Ακνηβή εξγαζίσλ γηα ηελ επηζθεπή – ζπληήξεζε ηνπ νηθήκαηνο ζηέγαζεο ηνπ Α.Σ. Νέαο Είρλεο εξξψλ, ζχκθσλα 
κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή – Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ’ ηεο παξνχζαο, ε νπνία εγθξίζεθε κε ην ππ’ αξηζ. 
1774/20/1424729 απφ 06-07-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο / Σκήκαηνο Κηηξηνινγηθήο Τπνδνκήο / 
Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
 

ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ. 

ΠΡΟΤΠ/Α  
ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

 ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ - 

Α.Λ.Δ. - CPV 

 

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο 23.994,00 ΔΤΡΧ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24%)  
Ακνηβή εξγαζηψλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ (cpv 50700000-2) ησλ Τπεξεζηψλ 
ηεο Γ.Α. εξξψλ, πιελ Σ..Φ. Γηθαηνδνζίαο, [Φνξέαο 1047 Δηδηθφο Φνξέαο 201-0000000 
«Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο», γηα ην έηνο 2020. 

Σαθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο  νηθνλνκηθνχ  έηνπο  2020  
Α.Λ.Δ. 2420301001,  Φνξέαο 1047  Δηδηθφο Φνξέαο 201-0000000  «Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκφζηαο Σάμεο»  

 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΚΡΑΣΖΔΧΝ 

ΔΠΗ % 

Σνλ πάξνρν ζα βαξύλνπλ θξαηήζεηο ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΠΟΟΤ 5,70524% (γηα ζπκβάζεηο πνζνχ 
κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ ρηιίσλ (1.000,00€) επξψ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ήηνη: 
α) ππέξ ησλ αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ Πξνζσπηθνύ ΔΛ.Α., ζπλνιηθνύ πνζνύ 5,57056%, 
σο εμήο: Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 2,72%, Μ.Σ.. 2,72%, ήηνη κεξηθφ ζχλνιν 5,44% θαη επί ηνπ κεξηθνχ 
ζπλφινπ ηέιε ραξηνζήκνπ 2% θαη επ' απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 
β)  ππέξ ηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 0,07252 %, σο εμήο: 
0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ,  
θξάηεζεο αλαινγηθνχ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3 % επί ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάηεζεο 
θαη θξάηεζεο ππέξ ΟΓΑ πνζνζηνχ 20 % επί ηνπ ραξηνζήκνπ (γηα ζπκβάζεηο πνζνχ 
κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ ρηιίσλ (1.000,00€) επξψ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). 
γ)  ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθύγσλ ζπλνιηθνύ πνζνύ  0,06216 %, 
σο εμήο:  
0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, θξάηεζεο 
αλαινγηθνχ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3 % επί ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάηεζεο θαη 
θξάηεζεο ππέξ ΟΓΑ πνζνζηνχ 20 % επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

-  Δπηπιένλ ν πάξνρνο βαξχλεηαη κε ηε ραξηνζήκαλζε ηεο ζχκβαζεο. 

ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

Καηά ηελ πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/84 θφξνο εηζνδήκαηνο. [8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ] 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β'  

    ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

                                           1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1.  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε ηξία αληίηππα (πξσηόηππν θαη δύν αληίγξαθα) . 

1.2 Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη ηελ 

31-03-2021, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

          - Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε. 

1.3 ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1.3.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα), 
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1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο. 

1.3.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

1.4. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

1.4.1 ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά 

άξζξνπ 92 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζηνηρεία. 

1.4.2. Σα ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα 

ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» (ζρεη.: αξζ. 93 ηνπ Ν. 4412/2016). 

1.4.3. Σα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. 

1.4.4. Σα ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο 

κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

- Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά κφλν γηα ην ζχλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Πξνζθνξά ε νπνία 

ζα αλαθέξεηαη κφλν ζε κία ή κεξηθέο ππεξεζίεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

- Οη ζπκκεηέρνληεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα ππνβάιινπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο 

απνθιεηζηηθά ηνπο πίλαθεο ησλ Παξαξηεκάησλ Ε΄ θαη Ζ΄ αληίζηνηρα, ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπο. Ζ ηηκή γηα θάζε 

έλα απφ ηα πεδία ησλ ελ ιφγσ πηλάθσλ ζα είλαη κία θαη κνλαδηθή. 

1.4.5. Οη επηκέξνπο θάθεινη ησλ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα 

θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.4.6. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 

"ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ίδηεο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

1.5. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε 

γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα 

ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» αλαθέξνληαο ξεηά ζε ζρεηηθή δήισζή ηνπ φιεο 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο 

(ζρεη.: αξζ. 257 ηνπ Ν. 4412/2016). ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

1.6. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην 

δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηε ηπρφλ 

δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.7. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηνρφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 100 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

- Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

- Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ ιήμε ηεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξόζεζκεο. 

1.7.1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία : 

- Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαη 

ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. 

-  Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δχλαηαη λα απνζθξαγηζηνχλ είηε ηελ ίδηα εκέξα ζε ζπλέρεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο είηε ζε άιιε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ επηηξνπή (ζρεη.: αξζ. 100, 117 ηνπ Ν. 4412/2016 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ (ζρεη.: αξζ. 93 & 94 ηνπ Ν.4412/2016) 

1.7.2.  Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ - απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 
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1.7.3.  Όζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

1.8. Ο πξνζθέξσλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα δειψλεη αλαιπηηθά (είηε κέζα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά είηε κε ππεχζπλε 

δήισζε) ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ επηζθεπήο – ζπληήξεζεο νηθήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηηο 
αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο. 

1.8.1. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη, σο 

απαξάδεθηεο. 

1.8.2. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη, σο απαξάδεθηε . 

1.9.  Δπηζεκαίλεηαη φηη, κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ελψπηνλ ηεο δηαδηθαζία, 

είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη 

νπνίεο παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα 

νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

1.9.1. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

1.9.2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

 

- Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ηερληθννηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, έπνληαη ηα 

παξαθάησ ζηάδηα : 

I. Αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ : Αξρηθψο ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηα ππνβιεζέληα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηθαηνινγεηηθά ηνπ N. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηηο θαη’ αξρήλ απνδεθηέο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θαη ελ ζπλερεία γλσκνδνηεί πνηεο απφ 

απηέο (θαη’ αξρήλ απνδεθηέο πξνζθνξέο) είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο. 

ΗΗ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (δχλαηαη λα δηελεξγεζεί είηε ηελ ίδηα εκέξα ηνπ  δηαγσληζκνχ είηε ζε 

δηαθνξεηηθή εκεξνκελία θαη ψξα) : Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ παξαπάλσ ζηαδίνπ, ε Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ απνδεθηψλ (θαη’ αξρήλ θαη 

ηερληθά) πξνζθνξψλ. 

ΗΗΗ. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αλάδεημε κεηνδφηε : Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο κε βάζε ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.  

2. ΣΗΜΔ 
 
2.1 Οη επηκέξνπο θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή ηεο ακνηβήο ππεξεζηψλ επηζθεπήο – ζπληήξεζεο νηθήκαηνο ηνπ Α.Σ. Νέαο 

Είρλεο εξξψλ, δίδνληαη ζπκπιεξψλνληαο απνθιεηζηηθά θαη επί πνηλήο απνξξίςεσο, ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ζ’ 
ηεο παξνχζαο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο κνξθνπνίεζεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηνχ. ηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη νη 
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά έμνδα), ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ν πξνβιεπφκελνο Φ.Π.Α. 

2.2 Οη ηηκέο λννχληαη ΥΧΡΗ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ, ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ, ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ θαη παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2.3 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
2.4 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ εξγαζηψλ ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο φπσο απηέο αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α' ηεο 

παξνχζαο θαζψο θαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο αλαιπηηθά αλαγξάθεηαη ζ’ απηφ. 

2.5 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

2.6. Πξνζθνξά πνπ μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 23.994,00 

Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ θαη Φ.Π.Α., ζα απνξξίπηεηαη. 

3. ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ - ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ - 
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

 
3.1. Ο πάξνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ πξνο παξνρή ππεξεζία, ζην ζχλνιφ ηεο, νινθιεξσκέλε θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο, ζηελ έδξα ηνπ Α.Σ. Νέαο Είρλεο, κε δαπάλεο δηθέο ηνπ, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 
εμήληα (60) εκεξώλ, από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
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3.2. Ζ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή, ζα γίλεη άπαμ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο 

- ζπληήξεζεο θαη ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν, φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ, Σηκνινγίνπ θαη κε ηελ ζχληαμε 
ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 

3.3. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 207 ηνπ λ. 4412/2016 πεξί επηβνιήο 

θπξψζεσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3.4. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο κπνξεί λα δηελεξγεζεί πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα 

δηελεξγεζεί θαη κε ηε ζπλδξνκή Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Είρλεο εξξψλ, πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ παξακνξθψζεσλ, θαθψζεσλ ηνπ επηκειεκέλνπ ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο. 

3.5. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην αξ. 208 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.6. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημή ηεο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο αλ δελ θάλεη γλσζηά κε 

έγγξαθφ ηνπ ζηελ Τπεξεζία, ηα πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλσηέξα βία ζε έλα 20ήκεξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 
απηά θαη ιφγσ ησλ νπνίσλ αθνινχζεζε ε αδπλακία ηνπ γηα νιηθή ή κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αλέιαβε, δελ έρεη 
δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί ηελ αλσηέξα βία θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ηεο πνπ πξνθχπηνπλ απ' απηή.  
- Αλσηέξα βία δελ ζεσξείηαη ε απεξγία ή ε ζηάζε εξγαζίαο ή ε ηπρφλ επίζρεζε εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν. 

3.7. Χο πξνο ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο ππφ πξνκήζεηα παξνρή ππεξεζίαο, 

ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 219 ηνπ λ.4412/2016. 

4. ΠΛΖΡΧΜΖ 
 
4.1 Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη, κέζσ ηεο Γ.Τ.Δ.Δ. ηνπ Ν. εξξψλ, κε ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, χζηεξα 

απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ζηελ Τπεξεζία καο, 
απφ ηνλ πάξνρν, ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, Βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο (κε ππνγξαθή ππαιιήινπ ηεο) ή θ/ν 
ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη o ηξαπεδηθφο αξηζκφο IBAN ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ππεχζπλε 
δήισζε (γξακκέλε ζε Ζ/Τ) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) ηνπ παξφρνπ. 
-  Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΧ.  

4.2 Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α' ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 
- Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ 
νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

5. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ - ΔΝΣΑΔΗ 
 
5.1 Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 127 ηνπ 

Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5.2 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ 

ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. Σν παξάβνιν 
απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή 
κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
 

6.1. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππφ πξνκήζεηα παξνρήο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ Πξαθηηθνχ 

Οξηζηηθήο Παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο, κε ηελ παξάδνζή ηνπο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ ειέγρσλ. 

6.2. Καηά ηελ παξαιαβή ζα δηελεξγεζεί καθξνζθνπηθφο έιεγρνο πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ παξακνξθψζεσλ, θαθψζεσλ 

ηνπ επηκειεκέλνπ ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο.  

6.3. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή / θαη παξαδνηέσλ απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην αξ. 220 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

7.  ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 
Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 
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8.  ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

      
8.1 ηνλ πάξνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο δεηνχκελεο παξνρήο ππεξεζηψλ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
- ηελ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηελ επηζθεπή - ζπληήξεζε ηνπ νηθήκαηνο ζηέγαζεο ηνπ Α.Σ. 
Νέαο Είρλεο εξξψλ. 
- Σελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε παξνρή εξγαζηψλ θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο 
θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο (ην χςνο ηεο 
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α.). Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ζε ηξία αληίηππα (πξσηόηππν θαη δύν αληίγξαθα), ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 
ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.  

8.3 Δάλ ε θαηαθχξσζε πξφθεηηαη λα γίλεη ζε εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δ.Δ. πξνκεζεπηή ή ζε πξνκεζεπηή ηξίηεο ρψξαο ε 

αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζηέιλεηαη 
κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζην ζπγθεθξηκέλν πάξνρν. 

8.4 Δάλ ν πάξνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο 

κε απφθαζε ηνπ Αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
8.5 ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή θξίλεη ηηο πξνζθνξέο αζχκθνξεο ή κε ηθαλνπνηεηηθέο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ή άιιε επηβάξπλζε γηα ην Γεκφζην. 
8.6 ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε πνπ ππέβαιε θνηλή πξνζθνξά, θαζέλαο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απηνχο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. εκεηψλεηαη νη θνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο δελ ππνρξεψλνληαη λα 
ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, σζηφζν ε επηιεγείζα θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε 
δχλαηαη λα ππνρξεσζεί λα πξάμεη ηνχην.  

 9. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ 
 
9.1 Ζ αλάδεημε κεηνδφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηφπηλ ζχγθξηζεο ησλ θαηαηηζέκελσλ πξνζθνξψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε απνθιεηζηηθά ηε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή, γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ’ ηεο παξνχζαο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε ζα γίλεη 
κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ην 
αξ. 90 Ν.4412/2016.  

9.2 Αλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ν πάξνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πάξνρν πνπ 
πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή. 
     -  ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πάξνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ’ εμήο. 
     -  Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πάξνρνπο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

  10. ΤΜΒΑΖ 
 
10.1 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο θαη ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε, θνηλνπνηψληαο ηνπ ηε ζπκθσλία θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ απνδεθηέο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ θαη ηελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

10.2 Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

      - Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  

      - Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

      - Σελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαη ην ζπκβαηηθφ πνζφ 

      - Σελ ηηκή 

      - Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ηεο δεηνχκελεο παξνρήο ππεξεζηψλ  

      - Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δεηνχκελεο παξερφκελεο εξγαζίαο 

      - Σηο ηπρφλ ππάξρνπζεο εγγπήζεηο 

      - Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο 

      - Σηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα επηιχνληαη νη ηπρφλ δηαθνξέο 
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      - Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο 

10.3 Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε 

θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
10.4 Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή γηα ηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ 

εξγαζηψλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο 
ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

10.5 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ : 

α. Παξαδφζεθαλ φιεο νη παξαζρεζείζεο εξγαζίεο θαη ζηελ πνηφηεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε. 
β. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά νη παξερφκελεο εξγαζίεο.                                                   
γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 
δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη   
    απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 
 

11. ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

11.1 Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή ζα δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ 

Γίθαην. 
11.2 Γηα θάζε δηαθνξά - δηέλεμε πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, θαζψο 

θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ν πξνκεζεπηήο - αλάδνρνο, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ 

Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

11.3 ε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζε Νφκνπο, Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, ιακβάλεηαη 

ππφςε ε Ννκνζεζία πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

12. ΚΤΡΧΔΗ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ  
 

12.1 Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα ηελ παξνρή 
εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

12.2 ηνλ αλάδνρν επηβάιινληαη νη πνηληθέο ξήηξεο ηνπ άξζξνπ 218 ηνπ Ν.4412/16, εθφζνλ ε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε ηα ζπκθσλεζέληα ή εθφζνλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο 
ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο. 

12.3 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ παξφρνπ. 
12.4 Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ πάξνρν έθπησην. 

12.5 Ο πάξνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

   α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη εξγαζίεο επηζθεπήο - ζπληήξεζεο δελ παξαδφζεθαλ κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 
   β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

12.6 Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην Πξαθηηθφ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο παξαιαβήο.       
12.7 ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / 

θνηλνπξαμίαο. 
12.8 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ παξφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε 
άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

12.9 Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν πάξνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο. 
 

13. ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Α.Σ. ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ ΔΡΡΧΝ  

          Γηεπθξηλίδεηαη φηη θάζε ζπκκεηέρσλ δχλαηαη λα επηζθεθζεί ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα Νέαο Είρλεο εξξψλ, πξνθεηκέλνπ 
απνθηήζεη ηδία αληίιεςε θαη πξαγκαηνπνηήζεη απηνςία ζηνπο πξνο επηζθεπή ρψξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα 
απνθεπρζνχλ ηπρφλ παξεξκελείεο, επί ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ επηζθεπήο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή θαη ηνλ Πξνυπνινγηζηηθφ Πίλαθα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.   
          Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ επηζθέςεψλ ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θ. ΚΑΡΑΓΗΟΕΖ 
Εαραξία θαη Μπνχζην Παλαγηψηε, ηνπ Α.Σ. Ν. Είρλεο εξξψλ, ζηα ηει. 23240-23333 θαη 23240-22100, θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο απφ 09:00’ έσο 14:00’. 
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            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' 

                             Δ Η Γ Η Κ Ο Η    Ο Ρ Ο Η  

1. Ζ Τπεξεζία δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε κηζζσηνχ ηνπ αλαδφρνπ 
θαη ε ππνρξέσζή ηεο εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ αλάδνρνπ. 
2. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξενπζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ 
θαζψο θαη ε εθρψξεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016, ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ζα θαηαγγέιιεηαη ε 
ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν (ζρεη. αξζ. 18 Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 
4. Ζ Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ θαη δηθαηνχηαη λα ηεο αλαζέζεη ή φρη, 
λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή 
απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ έξγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 
6. Όζα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο, είλαη μελφγισζζα ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ. 
7. ε θάζε πεξίπησζε ην ειιεληθφ θείκελν ζεσξείηαη θχξην θαη ππεξηζρχεη θάζε αληίζηνηρνπ μελφγισζζνπ θεηκέλνπ. 
8. Οη παξαιήπηεο ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχληαη εληφο πξνζεζκίαο πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ (γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ), λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε 
λα ην γλσξίζνπλ, εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
9. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ’ απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί 
δηθαίσκα απνδεκίσζεο. 
10. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο 
απαληήζεηο - πιεξνθνξίεο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή άιιεο Τπεξεζίαο ηνπ Αξρεγείνπ 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
11. Ζ κε απνδνρή ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
12. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ 
λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία 
(θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π.. 
ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν. 
13. Δθφζνλ νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 
παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
14. Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

    ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:  
     
   Α. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζπκπιεξσκέλν ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4250/2014 φπσο εκθαίλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ’ ηεο παξνχζαο, πξνο 
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, θαη απνηειεί πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη ν 
ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ. 
    Σν Σ.Δ.Τ.Γ. πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο : 
Μέξνο I. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 
Μέξνο II. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα : 

- Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα 
- Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα 
- Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζε ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ 
- Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ΑΔΑ: Ω7Γ646ΜΤΛΒ-Ω08





 12 

Μέξνο III. Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ : 
- Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 
- Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
- Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη άιινη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 
- Αιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

Μέξνο IV. Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο : 
Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο. (Γίλεηαη κλεία όηη ν εθάζηνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν 
ηελ ζρεηηθή ελόηεηα, ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηηο θάησζη.) 

- Καηαιιειφηεηα. 
- Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα. 
- Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. 
- πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Μέξνο V. Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ. 
Μέξνο VI. Σειηθέο δειψζεηο. 

     Β.1  Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο θάζε ζπκκεηέρνληνο: 

i. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ 
θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 
ii. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 
iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 
Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα 
πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, 
αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ. 
iv. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο 
κεηαβνιέο ηνπ. 
Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη 
θαηαηεζεί. 

    Β.2 Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

        Γ.  ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 
Γ.1 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4250/2014 ζπληζηά 

ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ απφ ην δηαγσληζκφ. 
Γ.2 Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), θαζψο θαη νη νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ, δηαηίζεηαη πξνο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (.doc) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ www.eaadhsy.gr & 

www.hsppa.gr. 

Γ.3 ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 

θάζε άηνκν ππνγξάθεη ην ίδην Σ.Δ.Τ.Γ. 

Γ.4 Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή επθξηλή θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014 εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ ή ππνβνιή ηνπο ζε 

πξσηφηππε κνξθή. 

Γ.5 Οη ζπκκεηέρνληεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα ππνβάιινπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο απνθιεηζηηθά ηνπο πίλαθεο ησλ παξαξηεκάησλ Ε΄ θαη Ζ΄ αληίζηνηρα, ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή 

ηνπο. Ζ ηηκή γηα θάζε έλα απφ ηα πεδία ησλ ελ ιφγσ πηλάθσλ ζα είλαη κία θαη κνλαδηθή. 
 
    Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Γ.1 Ζ πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζπκπιεξψλνληαο απνθιεηζηηθά θαη επί πνηλήο απνξξίςεσο, ην ππφδεηγκα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ζ’ ηεο παξνχζαο, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο κνξθνπνίεζεο θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηνχ. ηηο ηηκέο 
πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά, ινγηζηηθά, εθθνξησηηθά θαη ινηπά 
έμνδα), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ν πξνβιεπφκελνο Φ.Π.Α.  

- Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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- Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

- Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
Γ.2 ύγθξηζε ηηκώλ 
    Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ήηνη ηε ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή, γηα ηελ 
παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ’ ηεο παξνχζαο. 

     
    Δ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 
 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν 

πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο δέθα (10) εκεξψλ (ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο) απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην Ν. 2672 / 1998 (Α'-290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά (Γηθαηνινγεηηθά 

ησλ άξζξσλ 73, 74, 80 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.),  επί πνηλή απνθιεηζκνχ : 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη). 

Δηδηθφηεξα, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, πξνζθνκίδνπλ ηα κελ λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 

(Η.Κ.Δ.)  θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), νη δε πλεηαηξηζκνί γηα φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο 

πκβνπιίνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα σο άλσ αδηθήκαηα. 

β. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία (πεξί αιινδαπψλ). 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (κε αηηηνινγία: «Γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο») θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθφκηζεο, 

είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), 

ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηπρφλ απαζρνιεί θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ην πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν εθ ηνπ 

πξσηνηχπνπ, ππνγεγξακκέλν ηαπηφρξνλα κε ην πξσηφηππν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. ή εθδηδφκελν ειεθηξνληθά 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014. 

δ. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο, νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο. 

            ε. Πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ 
ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Ο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο εάλ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ : αα) ηξεηο (3) πξάμεηο 
επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 
δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε ρνξήγεζε ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην .ΔΠ.Δ., ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
θαιείηαη, επί πνηλήο απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ζρεηηθή Έλνξθε Βεβαίσζε, θαη΄εθαξκνγή ηεο παξ.2 ηνπ 
άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016. 

ζη. «Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο», φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, θαη ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα ζηνηρεία : 

- ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
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- ηνλ εθδφηε, 

- ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, 

- ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

- ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ην ειάρηζην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

εθηφο Φ.Π.Α., 

- ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

- ηνπο φξνπο φηη: α) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο θαη β) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 

- ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 

- ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

- ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

 
         Σ. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

1. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4250/2014 (γηα φζα 

δεηνχληαη κε παξνχζα) ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ . 

2. Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζε ηξία αληίηππα (πξσηόηππν θαη δύν αληίγξαθα), ζε 

πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ ή ππνβνιή 

ηνπο ζε πξσηφηππε κνξθή. 

3. Γελ απαηηείηαη επηθχξσζε αληηγξάθνπ ή θσηναληηγξάθνπ αλ ηνχην ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο βεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ (άξζξν 11 παξ. 2 & 3 ηνπ 

λ.2690/1999).        

                   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄                                                                                                      
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

          Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 

• Να ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, 

σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, θφξσλ, θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (εξγνδφηε 

θαη αζθαιηζκέλνπ) θ.ι.π. θαη επζχλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ   απηέο. 

• Να εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζε θάζε 

ηξίην. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπ επηβάιεη 

πξφζηηκν. 

• Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο, ξεπφ θ.ι.π. θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο Τπεξεζίαο . 

• ε πεξίπησζε απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηθαλφ αξηζκφ αηφκσλ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο . 

• ε πεξίπησζε έθηαθηεο θαηαζηξνθηθήο αλάγθεο (ππξθατά, πιεκκχξα) ζα ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία γηα θάιπςε 

αλαγθψλ . 

• Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ θάζε θηηξίνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ηνπ 

ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

• Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο θαη 

ηεο ζπκβάζεσο, εκπξφζεζκα. Χο πξνο ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν αλάιεςεο ησλ εξγαζηψλ ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

• Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ 

εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο. 

•  Ο αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη λα 

ιεθζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζ' φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

• Δπί ηπρφλ εθπξνζέζκνπ παξαδφζεσο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πέξαλ ησλ άιισλ 

θπξψζεσλ (θήξπμε πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ) ζα επηβιεζεί θαη πξφζηηκν ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 394/96. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε’ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
 

με τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ. 8038/6/88-ιϋαπό 17-07-2020 Διακιρυξθσ τθσ Δ.Α. ερρϊν.   

 
      ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ  

ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ   

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Τ.   

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ  (FAX)   

ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ (email)   

 

Α/Α 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
(Ο προςφζρων δθλϊνει τθ ςυμμόρφωςθ ι 

απόκλιςθ των προςφερομζνων, ςε ςχζςθ με τθν 
αντίςτοιχθ τεχνικι περιγραφι του 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Σ’ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 
ςυμπλθρϊνοντασ ΝΑΙ ι ΟΧΙ αντίςτοιχα.) 

1 
Δξγαζίεο απνμήισζεο ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ θαη απνκάθξπλζεο 

– απφξξηςεο απηψλ, ζε ρψξν πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία 

 

2 
Δξγαζίεο πιήξνπο ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο λέσλ θνπθσκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νξηζζείζεο ζην Παξάξηεκα Σ ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθέο 

 

3 Δξγαζίεο επηζθεπήο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο θαη θσηηζηηθψλ  

4 Δξγαζίεο πιήξνπο ειαηνρξσκαηηζκνχ εζσηεξηθά  

5 
Πξνκήζεηα απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο νξηζζείζεο 

ζην Παξάξηεκα Σ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθέο 

 

6 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά – ηξηβηδηζηά, κε ηζηκεληνθνλίακα, κεηά ησλ 

απαηηνχκελσλ θαζαηξέζεσλ 

 

7 Πιήξεο θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο 
 

8 

Να παξέρεηαη εγγχεζε δηαηήξεζεο πνηφηεηαο γηα έλα (1) ρξφλν 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, γηα ηελ παξαδηδφκελε 
ππεξεζία.  
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνηφηεηα, 
απηά ζα επηζηξέθνληαη θαη ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε λέα.   
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα, 
ζε άξηζηε πνηνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ζα πιεξνχλ ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, αληηπξνζσπείαο ή εθάκηιιεο 
πνηφηεηαο κε πηζηνπνίεζε ISO C.E.. 

 

 

    Με ηελ παξνχζα Πξνζθνξά δειψλσ φηη έιαβα πιήξε γλψζε ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 
8038/6/88-η απφ 17-07-2020 Γηαθήξπμεο ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο εξξψλ θαη απνδέρνκαη ηνπο φξνπο απηνχο. 

 
Τόποσ  / θμερομθνία 

Ο προςφζρων 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΠΡΟ: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΡΡΧΝ   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Για τθν υπ’ αρικ. 8038/6/88-ιϋαπό  17-07-2020 Διακιρυξθ τθσ Δ.Α. ερρϊν. 

 
      ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ  

ΟΝΟΜΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ   

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Τ.   

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ  (FAX)   

ΑΡΙΘΜΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ (email)   

 
ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ - ΤΛΙΚΩΝ 
ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ 
Ε ΕΤΡΩ (ΑΝΕΤ 
ΥΠΑ (ανά m2) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ Ε ΕΤΡΩ 

(ΑΝΕΤ ΥΠΑ) 

1 
Αντικατάςταςθ παλαιϊν με νζα κουφϊματα  αλουμινίου με κερμογζφυρεσ, 
διπλό ενεργειακό τηάμι, παντηοφρι ρολό και ςιτα ςτο ίδιο χρϊμα, με μάρμαρο 
ςτθν ποδιά και ότι επιχρίςματα προκφψουν 

30 m
2
    

2 
Επιςκευι θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ (καλωδιϊςεισ, πρίηεσ, διακόπτεσ, 
πίνακασ) 

1 (κατ αποκ)   

3 Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων 16 (κατ αποκ)   

4 
Βαφι εςωτερικϊν επιφανειϊν επιχριςμάτων, ςκυροδζματοσ ι γυψοςανίδων με 
οικολογικό ακρυλικό χρϊμα βάςεωσ νεροφ 

374 m
2
   

5 
Ποδιζσ παρακφρων από ςκλθρό / εξαιρετικά ςκλθρό μάρμαρο πάχουσ 3 εκ. και 
πλάτουσ από 35 εκ ζωσ 76 εκ 

15 m
2
   

6 
Επιχρίςματα τριπτά – τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα μετά των απαιτοφμενων 
κακαιρζςεων 

55 m
2
    

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ (€):  

Υ.Π.Α. 24% ΕΠΙ ΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ (€):  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΚΡΑΣΗΕΙ ΚΑΙ Υ.Π.Α. Ε ΕΤΡΩ (€):  

Δθλϊνω επιςιμωσ ότι :  
α) Αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ υπ’ αρικ. 8038/6/88-ι από 17-07-2020 Διακιρυξισ ςασ.  
β) Σον πάροχο κα βαρφνουν κρατιςεισ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 5,70524% (για ςυμβάςεισ ποςοφ μεγαλφτερου ι ίςου των χιλίων (1.000,00€) ευρϊ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.), ιτοι: 
α) υπζρ των αςφαλιςτικϊν Σαμείων Προςωπικοφ ΕΛ.Α., ςυνολικοφ ποςοφ 5,57056%, ωσ εξισ: Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 2,72%, Μ.Σ.. 2,72%, ιτοι μερικό 
ςφνολο 5,44% και επί του μερικοφ ςυνόλου τζλθ χαρτοςιμου 2% και επ' αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
β)  υπζρ τθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ςυνολικοφ ποςοφ 0,07252 %, ωσ εξισ: 
0,07 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων,  κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % 
επί τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου (για ςυμβάςεισ ποςοφ μεγαλφτερου ι ίςου των 
χιλίων (1.000,00€) ευρϊ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.). 
γ)  υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφφγων  ςυνολικοφ ποςοφ  0,06216 %, ωσ εξισ:  
0,06 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων, κράτθςθσ αναλογικοφ τζλουσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3 % επί 
τθσ προαναφερκείςασ κράτθςθσ και κράτθςθσ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20 % επί του χαρτοςιμου. 
Επίςθσ κα παρακρατθκεί φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Ο πάροχοσ βαρφνεται με τθ χαρτοςιμανςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τόποσ  / θμερομθνία 
Ο προςφζρων 

 
 
 
 
 

Σεκμιριο από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
Η υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρον ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ και των ςυνθμμζνων ς’ αυτι 
Παραρτθμάτων  και γνωρίηει πλιρωσ τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ΄ 
 
 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΔΡΡΧΝ] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [100001767] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΚΔΡΑΟΤΝΣΟ 3 – ΔΡΡΔ – Σ.Κ. 62123 ] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Τπαζηπλόκνο Β΄ ΜΑΡΑΓΚΟ Παλαγηώηεο] 
- Σειέθσλν: [23210-90815] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [p.maragkos@astynomia.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [-] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 
[ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΜΟΗΒΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΔΠΗΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΟΗΚΖΜΑΣΟ ΣΔΓΑΖ ΣΟΤ Α.Σ. ΝΔΑ ΕΗΥΝΖ ΔΡΡΧΝ, - 
CPV: 50700000-2] 
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [20REQ006149598]  
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΑΜΟΗΒΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΠΗΚΔΤΖ] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [-] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [-] 

 
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ 
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 
κεζαία επηρείξεζε

iii
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»

iv
 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 
κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 
θαηάινγν

v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
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πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 
θνηλνχ κε άιινπο

vi
; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

 

ΑΔΑ: Ω7Γ646ΜΤΛΒ-Ω08





 21 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ 
πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα 

ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

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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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

viii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1.3.6. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε

ix
· 

1.3.7. δσξνδνθία
x,xi

· 

1.3.8. απάηε
xii

· 

1.3.9. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

1.3.10. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

1.3.11. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ

xvi
 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

xvii
 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]

xix
 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«αστοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
xxi

: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο

xxii
, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;

xxiii
 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 

xxiv
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 
εξγαηηθνύ δηθαίνπ

xxv
; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα 
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο

xxvi
 

: 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 
απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

xxvii 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 
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Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο

xxx
; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα

xxxi
 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 
ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 
φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 
παξ. 4 λ. 3310/2005

xxxii
: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 
φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή 
ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ 
Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε 
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο

xxxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο : 
θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ 
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
είλαη ν εμήο 

xxxiv
: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό 
ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα 
ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 
είλαη ν εμήο: 
θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ 
αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο

xxxv
: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
 
 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  
[……],[……][…] λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ 
είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε 
πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ 
ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
αλαινγίεο

xxxvi
 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 
φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ 
αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-
αλαινγία κεηαμχ x θαη y

xxxvii
 -θαη ε αληίζηνηρε 

αμία) 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 
θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 
(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 
φηη: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 
νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο

xxxviii
, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα 
αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή  
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 
εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε): 
[…] 
Έξγα: [……] 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
ππεξεζηώλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο

xxxix
, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο 
αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ 
ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη 
παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο

xl
: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο Παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεο

xli
, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

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

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα 
αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 
πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 
αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα 
ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 
ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ

xlii
 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ 
θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα 
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο 
θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο πνηόηεηαο; 

 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ: 
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 
εξγνιάβν, 

 
 
α)[......................................……] 
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θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 
ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 
 
 
β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο 
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα 
ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο 
θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαο

xliii
 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ 
πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε 
κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή 
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή 
ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα 
ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 
έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα 
πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ 
θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 
θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 
εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 
ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή 
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 
έγγξαθα: 
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή 
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην 
θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη

xlv
 

 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……]

xlvi
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη 
αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη

xlvii
, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε 
ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ

xlviii
. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
i ε 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. 
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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 Σα 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 φμφωνα 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 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ 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/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 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 Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν 

προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, 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 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 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 υμβουλίου, 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (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 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( 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 τθν 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 θμειϊνεται 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 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 
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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 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ 
ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 
παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν 
να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα 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 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Π.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 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ 
πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Όςον 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 ΣΕΤΔ. 

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 ΣΕΤΔ 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 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Τπό 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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