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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 15914/13.04.2017 

            Αλεξανδρούπολη 13.04.2017 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ(ΡΑΜΠΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 

 

        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο   Δήμος   Αλεξανδρούπολης   Νομού  ΈΒΡΟΥ  διακηρύσσει   συνοπτικό  διαγωνισμό 

για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) και Προϋπολογισμού 35.000,00 ΕΥΡΩ, μαζί με το 

ΦΠΑ, που θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Έτους 2017, Κ.Α. 15.7135.024 και θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις α) των Νόμων 4412/2016, 3463/2006, 3852/2010 και 4250/2014 καθώς και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να 

υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας. 

 
Άρθρο 1ο: Είδος της διαδικασίας 

Η διαδικασία ανάθεσης επιλέχτηκε βάσει του προϋπολογισμού της προμήθειας, και σύμφωνα 

με τα άρθρα 116 και 117 του Ν.4412/2016 είναι ο συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο 

ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην 

τιμή. 

Άρθρο 2: Χρόνος υποβολής προσφορών - προσβασιμότητα στα έγγραφα της 

σύμβασης (Άρθρο 96 του N.4412/2016) 

2.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο (2ος όροφος –αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) του 

Δήμου στις 28.04.2017, 

ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από 09.30πμ έως 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών. Οι προσφορές 

μπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Δ/νση και ταχυδρομικώς ή με 

άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 

στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού. 

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης 

και στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, από όπου μπορούν να τα 

προμηθεύονται δωρεάν, στο Κεντρικό Μητρώο Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και περιληπτική 

διακήρυξη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος .   

Άρθρο 3: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον 

διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

Άρθρο 4: Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 



1. Η παρούσα Διακήρυξη. 

2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη τεχνικά και 

περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά. 

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

5.1 Για την παρούσα προμήθεια γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό οι παρακάτω οικονομικοί 

φορείς: 

α) Έλληνες Πολίτες ή αλλοδαποί 

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

γ) Συνεταιρισμοί 

δ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης 

5.2 Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 

όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και τους αποδέχονται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα. 

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις συμμετοχής (άρθρα 73, 74 και 75 του Ν.4412/2016) 

Για κάθε οικονομικό φορέα που μετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να μην συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού 1 έως 4 και να πληρούται το κριτήριο επιλογής 5, δηλαδή: 

1. Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 

της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

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

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Διευκρίνηση: Η παρούσα υποχρέωση σε περίπτωση φυσικού προσώπου αφορά το φυσικό 

πρόσωπο. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία



εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση ένωσης, η 

υποχρέωση αφορά τους φορείς που την αποτελούν κατά την έννοια των παραπάνω. 

2. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι 

ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. Οι υποχρεώσεις που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (όταν ο οικονομικός φορέας είναι έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα) 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη στην 

Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. 

4. Να μην έχει διαπράξει παράπτωμα ή αδίκημα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 

στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (και καταλαμβάνει 

τη συγκεκριμένη δημοπρασία) 

5. Να διαθέτει την απαιτούμενη καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, δηλαδή εγγραφή σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή 

του στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας 

σύμβασης. 

Άρθρο 7: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς (άρθρα 93, 94 και 95 του Ν.4412/2016) 

Ο φάκελος της προσφοράς, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα περιέχει: 

7.1 Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που πρέπει να περιέχει ο κυρίως φάκελος της 

προσφοράς είναι τα εξής: 

α) Ενημερωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 

και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 

3698/16-11-2016, προκειμένου να δηλώσει ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς του δεν βρίσκεται στις καταστάσεις των περιπτώσεων α έως στ της παρ.1 του ά.7 

της παρούσας (υπογράφεται κατά περίπτωση από τα πρόσωπα της διευκρίνησης της παρ.1 του 

ά.7 της παρούσας) 

β) Ενημερωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 

και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 

Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 

3698/16-11-2016, προκειμένου να δηλώσει ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς του έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παρ.2 και 3 του ά.7 της παρούσας, ότι 

δεν βρίσκεται στην κατάσταση της παρ.4 του ά.7 της παρούσας και ότι διαθέτει την 

απαιτούμενη καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

(υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

νομικού προσώπου. Σε περίπτωση ένωσης, οι φορείς που την αποτελούν υπογράφουν ανάλογα 

με τη νομική τους μορφή χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις) 

γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ως εξής: 

i) Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου. 

ii) Οι Ο.Ε, Ε.Ε.. οφείλουν να καταθέσουν το καταστατικό ίδρυσης, πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με 

την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου. 

Οι 

Ε.Π.Ε., ΙΚΕ και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ίδρυσης, ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του 

ΓΕΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου 

τριμήνου. 

iii) Οι ενώσεις, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των φορέων που την αποτελούν. 

δ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, 

δηλαδή στην περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε.. Ι.Κ.Ε. & Ε.Π.Ε εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής ενώ στην περίπτωση Α.Ε. η εξουσιοδότηση εκπροσώπησης γίνεται 

με την απόφαση του Δ.Σ. ε) σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), απόσπασμα πρακτικού 

περί έγκρισης συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης σε



μέλος του Δ.Σ. ή σε τρίτο πρόσωπο. 

στ) σε περίπτωση ένωσης, δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους - φορέα (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) καθώς και ο εκπρόσωπος - συντονιστής της. 

ζ) σε περίπτωση συνεταιρισμού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής για τη νόμιμη λειτουργία του 

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ 

τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων, που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε 

περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή 

(άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, άρθρο 2, παρ. α, β). Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν 

χρειάζονται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρουν ημερομηνία σύνταξης 

εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

7.2 Τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, δηλαδή: 

Α) Πίνακες συμμόρφωσης με τις απαντήσεις του υποψήφιου αναδόχου και τις αντίστοιχες 

παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια. 

Β) Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών που να τεκμηριώνουν την κάλυψη των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Γ) Υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου για τις περιπτώσεις όπου η κάλυψη των 

τεχνικών απαιτήσεων δεν προκύπτουν από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 

7.3 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

(αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε 

ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικονομικό φορέα. 

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που 

την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Άρθρο 8: Περιεχόμενο των προσφορών - τρόπος υποβολής τους (άρθρο 92 του 

Ν.4412/2016) 

8.1 Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται κατά την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, 

το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο και μπορεί να είναι: όταν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο το ίδιο το 

φυσικό πρόσωπο, όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπός του, όταν 

πρόκειται για ένωση είτε όλα τα μέλη της μαζί (το καθένα εκπροσωπούμενο κατά τα παραπάνω) 

είτε ο εκπρόσωπός τους νομίμως εξουσιοδοτημένος. Επίσης, η προσφορά μπορεί να υποβληθεί 

από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, σύμφωνα και με όσα έχουν ήδη 

προαναφερθεί στην παρ. 7.1.δ της παρούσας. 

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, θα πρέπει να υποβάλλονται με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

8.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά 

β) η Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η ημερομηνία του διαγωνισμού 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (του φυσικού ή νομικού προσώπου και, σε περίπτωση 

ένωσης, όλων των οικονομικών φορέων που την αποτελούν). 

8.3 Ο κύριος αυτός φάκελος (της παρ. 8.2) θα περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (παρ.7.1 της 

παρούσας) 

β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», όπως περιγράφονται 

στην παράγραφο 7.2. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει



το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο ά.7.3 της παρούσας. 

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

της παρ. 8.2. 

8.4 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - 

εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

8.5 Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που 

υποβάλλονται τέτοιες. 

8.6 Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, 

εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

8.7 Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις 

απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν 

αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

8.8 Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

Άρθρο 9: Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δύο 

(2) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, γεγονός που 

τεκμαίρεται από τη συμμετοχή του στη διαδικασία του διαγωνισμού. Για τυχόν παράταση της 

ισχύος της προσφοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 10: Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών - διαδικασία του 

διαγωνισμού - ισοδύναμες προσφορές (Άρθρα 100 και 90 του Ν.4412/2016) 

10.1 Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ.2.1 της παρούσας. Η έναρξη 

υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια 

επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή 

μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών 

φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής, με 

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

προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

10.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

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

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 

αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 

προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 

τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 

το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 

φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. 

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

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν



 

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

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Όλα τα παραπάνω στάδια α, β και γ μπορούν να θα διενεργηθούν την ημέρα του 

διαγωνισμού σε μία ενιαία συνεδρίαση.  

10.3 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 13 της παρούσας) 

10.4 Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές (με την ίδια ακριβώς τιμή) η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Άρθρο 11: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης (αποδεικτικά 

μέσα) - (Άρθρα 80 και 103 του Ν.4412/2016) 

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

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

υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν 

με τις Υ.Δ. της παρ.8.1 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται ή αποστέλλεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή. 

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

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

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

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

11.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 

74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

τότε εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ.3 έως 5 του ά.103 του Ν.4412/2016. 

11.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή (είναι η επιτροπή του άρθρου 10.3 της παρούσας) και τη 

διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις) είτε της κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (του 

άρθρου 105 του Ν.4412/2016). 

11.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

11.6 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να προσκομίσει στην 

προθεσμία του ά.10.1 της παρούσας είναι τα εξής: 

Α) για τα όσα δηλώθηκαν στην Υ.Δ. του άρθρου 8.1.α, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Σε 

περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 

βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν 

οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι 

κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του 

διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το 

αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση 

διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. Το 

παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για τα πρόσωπα που αναφέρονται στη διευκρίνιση του ά.7.1 της



 

παρούσας. 

Β) για τα όσα δηλώθηκαν στην Υ.Δ. του ά.7.1.β της παρούσας, Ι) για την παρ.2 του ά.6 της 

παρούσας, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή 

του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά 

στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την 

επικουρική ασφάλιση), ΙΙ) για την παρ.3 του ά.7 της παρούσας, εφόσον ο οικονομικός φορέας 

φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Σε 

περίπτωση που ο φορέας δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική 

αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής 

ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, ΙΙΙ) για την παρ.5 του ά.7 της 

παρούσας, πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή 

του στο εν λόγω μητρώο και ο αντικείμενο δραστηριότητάς του, σχετικό με αυτό της παρούσας 

σύμβασης. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά σε περίπτωση ένωσης εκδίδονται για κάθε φορέα - μέλος που την 

αποτελούν. 

Άρθρο 12 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (άρθρο 105 του Ν.4412/2016) 

12.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

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

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

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 

ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 (βλέπε άρθρο 13 της παρούσας). 

12.2 Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο 

και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση 

καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας. 

12.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/2016. 

12.4 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου καθώς και χωρίς να 

μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης (άρθρο 132 του Νόμου) 

Άρθρο 13: Ενστάσεις (άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 

13.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

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

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

13.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Άρθρο 14: Εγγύηση (άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 

14.1 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.α του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση 

συμμετοχής. 

14.2 Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,



όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 

αναδόχου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για δύο (2) μήνες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

14.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας. Ειδικά 

το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως τα 

παρακάτω στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς 

την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 

την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης. 

14.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 15: Ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106 του Ν.4412/2016) 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

Προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επίσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί -εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- να προβεί στην 

εφαρμογή των παρ.3-5 του ά.106 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 16: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

16.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, β) σε περίπτωση που δεν φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

16.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

16.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση



 

του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις της παρ.4 το ά.203 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 17: Χρόνος παράδοσης υλικών - παραλαβή υλικών (άρθρα 206 και 208 του  

Ν.4412/2016) 

17.1 Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση τους θα γίνει με ευθύνη, 

φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 

σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από 

σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

17.2 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

17.3 Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή 

του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

17.4 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

17.5 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

17.6 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

17.7 Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 

αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

17.8 Οι κυρώσεις που ισχύουν για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας είναι αυτές 

που ορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

17.9 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. 

……….. και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 18: Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξ/πολης , www:alexpolis.gr πεδίο διακηρύξεις. 

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" σύμφωνα με το Ν.3861/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού 

Καταστήματος. 

 

Άρθρο 19: Χρηματοδότηση της προμήθειας - Πληρωμή Αναδόχου (άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016) 

19.1 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους, από Κ.Α. 15-7135.024. 

19.2 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 

του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. 

19.3 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,06% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (όπως αντικαταστάθηκε το έβδομο 

εδάφιο του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε 

νόμιμη κράτηση. Ο Φ.Π.Α. βαραίνει το Δήμο.



 

Άρθρο 20: Διάφορες ρυθμίσεις - Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

Η ψήφιση της πίστωσης , η έγκριση διενέργειας της προμήθειας και ο καθορισμός τρόπου 

ανάθεσής της, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, η κατάρτιση των όρων του 

διαγωνισμού έγινε με την 57/2017 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 7ΘΟ4ΩΩΟ-ΣΦΗ). 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 

ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και οι λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 

 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΔΗΜΟΣ: Αλεξανδρούπολης 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ & Υ.ΔΟΜ.      ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ   

  ΘΑΛΑΣΣΑ  

  (ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)   

 

Αρ. Μελέτης: 23/2017 

Μ Ε Λ Ε ΤΗ - Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

            Αντικείμενο Προμήθειας 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΜΠΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)", για την κάλυψη αναγκών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 116, 117 του Ν. 4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

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

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια υλικού, προκειμένου 

να 
χρησιμοποιηθεί για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην 

θάλασσα 
στην παραλία ΤΙΕΔΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης που θα υποδειχθεί 

από την Αντιδημαρχία Τ.Υ. του Δήμου Αλεξ/πολης. 



 
Α. Περιγραφή Συστήματος 

Η διάταξη ενδεικτικού τύπου SEATRAC  θα είναι ενεργειακά ανεξάρτητη 
και κατασκευασμένη από ανθεκτικά, στο θαλάσσιο περιβάλλον, υλικά. Το 
σύστημα που θα εγκατασταθεί προορίζεται για να παρέχει σε κινητικά 

ανάπηρους ή σε άτομα τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης κινητικότητας, τη 
δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, χωρίς όμως να γίνεται 
δυσχερής η διέλευση των υπόλοιπων επισκεπτών - χρηστών. Για το λόγο αυτό 
θα πρέπει το προς προμήθεια σύστημα να καταλαμβάνει το δυνατόν μικρότερο 
χώρο, να είναι εύκολο στη χρήση, χωρίς να απαιτείται καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση 
του τελικού χρήστη αλλά και να εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες ή 
και τους συνοδούς αυτών. 

Οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις προδιαγραφές 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και 
δοκιμή των επί μέρους συστημάτων και γενικά όλης της εγκατάστασης. 

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει και 
εγκαταστήσει όλα τα απαιτούμενα υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωμένης 
εγκατάστασης. Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί με υλικά αρίστης ποιότητας και 

σύμφωνα με τους Επίσημους Κανονισμούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα 
περιλαμβάνει εκτός από τα παρακάτω ρητά αναφερόμενα και κάθε άλλο υλικό ή 
εξάρτημα απαραίτητο για την ικανοποιητική κατασκευή και την ασφαλή 
λειτουργία της διάταξης, ακόμη και εάν δεν αποτυπώνεται σε κάποια περιγραφή 
ή προδιαγραφή. 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά και εξαρτήματα θα είναι καινούργια, 
άριστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, μη 

υποκείμενα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το 
δυνατό συντήρηση. 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα 
παραδοθούν πλήρως εγκατεστημένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης 
λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο όργανο θα καθορίσει την ακριβή θέση 
όπου θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση της προσβασιμότητας της 

παραλίας στην επιλεγμένη περιοχή. 
Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των όποιων προμηθειών θα υποβάλλει 

πλήρη και σαφή τεχνική περιγραφή (πίνακας υλικών) που θα καθορίζει ακριβώς 
τα τεχνικά στοιχεία όλων των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων και γενικώς 
των υλικών (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, υλικά κατασκευής, τεχνικά 
χαρακτηριστικά κλπ.), καθώς και σχετικά σχεδιαγράμματα εγκαταστάσεων 

σύμφωνα με την παρούσα και την προσφορά. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία/φυλλάδια / prospectus του εξοπλισμού 

πρέπει να είναι σαφή και πλήρη ώστε να είναι δυνατός ο σχηματισμός ασφαλούς 

κρίσης για την ποιότητα και καταλληλότητα τους και τα όποια πιστοποιητικά 
αυτού να είναι διαθέσιμα προς υποβολή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον 
ζητηθούν. Τυχόν έγκριση υλικών και εν γένει εγκαταστάσεων δεν αποκλείει την 
αποξήλωση τους εφόσον μετέπειτα διαπιστωθεί ακαταλληλότητά τους για 

διάφορους λόγους. 
Η διάταξη θα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών, 

99/5/ΕΟ. 
(Τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ραδιοεξοπλισμός (ΠΔ 

44/2002)), 2004/108/EK (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και 2006/42/ΕΚ (Γενική 
οδηγία των μηχανών) και φέρει τη σήμανση CE. 

Πρόκειται για μη μόνιμη, συναρμολογούμενη διάταξη η οποία θα 

αποτελείται τουλάχιστον από: 

• Πύργο ελέγχου 

• Φωτοβολταϊκό στοιχείο 

• Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 

• Συσσωρευτή (μπαταρία) 



• Αρθρωτοί σιδηρόδρομοι (ράγες) και παρελκόμενα αυτών 

   (ντίζες, καλύμματα κλπ) 

• Κουπαστή (χειρολισθήρας) 

• Φορείο κίνησης 

• Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα 

• Συρματόσχοινα ή αλυσίδες κίνησης 

• Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς 

• 5 τηλεχειριστήρια 

• Φωτοσυναγερμό 

Η διάταξη θα πρέπει να έχει τις δυνατόν μικρότερες διαστάσεις, ώστε να 
υπάρχει η δυνατόν μικρότερη όχληση, αλλά και η δυνατόν μικρότερη παρέμβαση 

στον περιβάλλοντα χώρο. 
Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως αυτόνομο 

ενεργειακά, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ενέργεια λειτουργίας του μέσω μιας 
μπαταρίας κατάλληλης χωρητικότητας που θα φορτίζεται ελεγχόμενα από το φ/β 
στοιχείο. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει 
σε καταστάσεις χαμηλής ηλιοφάνειας ενώ δεν απαιτείται καμία σύνδεση με το 

ηλεκτρικό δίκτυο. 
Εντός του πύργος ελέγχου της διάταξης θα βρίσκονται εγκατεστημένοι 

όλοι οι απαραίτητοι αυτοματισμοί για την λειτουργία της διάταξης καθώς και ο 

μηχανισμός κίνησης της διάταξης. 
Σε αυτόν θα συνδέονται με κατάλληλο τρόπο ανά τμήματα οι ράγες της 

διάταξης έως ότου αυτές φτάσουν σε κατάλληλο βάθος εντός της θάλασσας. 
Επάνω στις ράγες θα είναι τοποθετημένο ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα το 

οποίο θα ολισθαίνει κατά μήκος των ραγών. 
Στο τέρμα της διαδρομής θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας ο οποίος θα βοηθά το χρήστη 

στην αποβίβαση και επιβίβαση εντός της θάλασσας. 
Η εγκατάσταση της διάταξης θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να 

έχει πρόσβαση στο σημείο της αφετηρίας με το αμαξίδιό του και να μπορεί να 
επιβιβαστεί στο ειδικό κάθισμα της διάταξης. 

Ο χρήστης μόλις επιβιβαστεί στο κάθισμα θα μπορεί να ενεργοποιήσει το 

μηχανισμό κίνησης μέσω τηλεχειριστηρίου. Τότε το κάθισμα, μέσω 
συρματόσχοινων ή αλυσίδων που συνδέονται με τον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, 
θα κινείται προς τη θάλασσα. 

Στο τερματικό σημείο της διαδρομής το κάθισμα θα σταματά αυτόματα, και 

θα είναι δυνατή η αποβίβαση του χρήστη εντός της θάλασσας. 
Μετά το πέρας της κολύμβησης θα ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. 

Ο χρήστης θα επιβιβάζεται ξανά στο κάθισμα, θα δίνεται εντολή από το 
τηλεχειριστήριο, το κάθισμα θα κινείται προς την ξηρά και θα σταματάει αυτόματα 
στο σημείο αφετηρίας. 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της κίνησης θα πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή 
της κίνησης μέσω του τηλεχειριστηρίου ή και χειροκίνητα. 

Για την περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης της διάταξης, θα 
υπάρχει πρόβλεψη για χειροκίνητη λειτουργία με σκοπό την επαναφορά του 

χρήστη στο σημείο αφετηρίας. 
Όλα τα δομικά μέρη της διάταξης καθώς και όλα τα υλικά και μικρουλικά 

σύνδεσης (κοχλίες, άξονες κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον(πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ). Τα 
υπόλοιπα μέρη μπορούν να είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ 
πολυμερή υλικά, εμποτισμένη ξυλεία κλπ). Σε κάθε περίπτωση τα υλικά που θα 

προσφερθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

Το παραπάνω σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για χρήση και θα 
συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης, εγκατάστασης, συντήρησης και 
απεγκατάστασης. 

Οδηγίες χειρισμού της διάταξης θα βρίσκονται αναρτημένες σε ευδιάκριτο 



σημείο πάνω στην διάταξη ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τη χρήση της 
συσκευής τα ΑμεΑ και οι συνοδοί τους, τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει προσωπικό της αναθέτουσας αρχής στην 

συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και λειτουργία του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού. 

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί μηνιαίως συντήρηση της διάταξης για την 

πρώτη θερινή περίοδο εγκατάστασης για κάθε μήνα που θα είναι σε λειτουργία. 

Τα βασικά στοιχεία διαστασιολόγησης και απαιτήσεων που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη για τις συγκεκριμένες διατάξεις είναι: 

  Μέγιστο βάρος χρήστη: τουλάχιστον έως 120 kg 

• Τύπος τροφοδοσίας : Συνεχές ρεύμα 

• Τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα : 12Vdc 

• Τροφοδοσία ηλεκτρολογικού πίνακα : 24Vdc 

• Ταχύτητα διαδρομής: από 0,10 έως 0,20m/s 

• Χρήσεις ανά μέρα: μέγιστο 30 χρήσεις 

• Ημέρες λειτουργίας χωρίς ηλιοφάνεια: μέγιστο 3 ημέρες 

• Ύψος Καθίσματος στο σημείο αφετηρίας : περίπου 50 cm 

• Βάθος τερματικού σημείου : περίπου 80 cm 

Β. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην μελέτη και την 
υλοποίηση παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας της 

παραλίας που θα υποδειχθεί από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι 

απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και 
Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ/Β/18/15-01-2002). 

Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές του εξοπλισμού, τους ελέγχους 

ποιότητας και αντοχής των υλικών θα ισχύσουν οι Επίσημοι Κανονισμοί (π.χ. του 
ΕΛΟΤ, του Υπουργείου Βιομηχανίας, της ΔΕΗ, Γενική Οδηγία Μηχανών κλπ.) οι 
οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τους 
Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, VDI, ISO κλπ. ή τους Κανονισμούς της 
χώρας προέλευσης των μηχανημάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, εκτός βεβαίως των δοκιμών που ορίζουν οι 

κανονισμοί, θα γίνουν: 

Βασικές δοκιμές απόδοσης της κύριας συσκευής. 

Συνήθεις δοκιμές που θα αποδεικνύουν ότι η συσκευή/εγκατάσταση έχει 



συναρμολογηθεί σωστά και λειτουργεί ικανοποιητικά από ηλεκτρολογική και 
μηχανολογική άποψη. 

Δοκιμές και μετρήσεις της εγκατάστασης. 
Τονίζεται ότι το σύνολο των σχετικών εργασιών (ακόμη και ο τρόπος 

μεταφοράς ή απομάκρυνσης υλικών) πρέπει πλέον όλων των άλλων (τήρηση 
σχετικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας, κλπ) να τυγχάνει (αναλόγως 
των σταδίων του) της εγκρίσεως της Υπηρεσίας για αποφυγή δυσμενών 

επιπτώσεων σε χρήστες των χώρων . Το κόστος των όποιων καθυστερήσεων ή 
μεταβολών ρυθμού εκτέλεσης των σχετικών εργασιών (μετά των προμηθειών, 
κλπ) λόγω των προαναφερόμενων ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών έχει ληφθεί 
υπόψη στην προσφορά και ουδεμία πρόσθετη αξίωση για τους λόγους αυτούς 
δύναται να γίνει αποδεκτή. 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει, ελέγξει και θα προσαρμόσει κατάλληλα στο 

σωστό της μέγεθος την εγκατάσταση και γενικώς θα τηρήσει όλα τα παραπάνω 

αναφερόμενα άνευ ουδεμίας πρόσθετης αξιώσεως. 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σύνολο των υλικών, εργασιών, hardware και 

λογισμικού που απαιτούνται για την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, 
δοκιμαστική λειτουργία και παράδοση της υποδομής/εγκατάστασης σε πλήρη 
λειτουργία, καθώς και όλα τα υλικά και μικρό-υλικά που θα απαιτηθούν για την 
σωστή εκτέλεση των εργασιών και λειτουργία της υποδομής/εγκατάστασης 
ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς στις χωροταξικές μελέτες. 

 
 
 
Γ. Γενικές τεχνικές υποχρεώσεις 

Κάθε ενδιαφερόμενος, που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να 

λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών εργασίας και στην τιμή που θα προσφέρει 
θα περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, ρυθμίσεις, η θέση σε λειτουργία και η 
εκπαίδευση του προσωπικού. 

Ειδικότερα θα πρέπει: 

1. Η μεταφορά των υλικών και οι εργασίες επισκευών θα εκτελούνται σε 

εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με την 

Υπηρεσία. Οι εργασίες εγκατάστασης δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να 

προκαλούν όχληση στους περιοίκους, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

2. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα 

παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από άχρηστα υλικά, τα 

οποία θα απομακρυνθούν εκτός του χώρου των παρεμβάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής 

παραλαβής και του αρμόδιου μηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα 

ανακύπτει. 

4. Στην τελική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 

εκπαίδευσης του προσωπικού ή και φορέων-συλλόγων που θα επιλέξει η 

Υπηρεσία για έως και δύο (2) ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 



Δ. Εγγυήσεις - συντήρηση 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την 
καλή λειτουργία τόσο των μηχανικών μερών όσο και των ηλεκτρονικών 
συστημάτων. Ο Ανάδοχος, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία, είναι 
υποχρεωμένος μέχρι και τη λήξη της εγγύησης (2 έτη) του συστήματος να ενημερώνει, 
αναβαθμίζει ή αντικαθιστά το λογισμικό ελέγχου των διατάξεων με 

κάθε νεώτερη έκδοση που διατίθεται από τον Κατασκευαστή. 
Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση του 

μηχανισμού χωρίς πρόσθετη χρέωση για τους πρώτους τρεις (3) θερινούς μήνες 
της εγκατάστασης (ανεξάρτητα από το πότε έγινε η πρώτη εγκατάσταση). Στη 
διάρκεια αυτή και εφόσον τα μηχανήματα είναι σε λειτουργία, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει κατ’ ελάχιστον μία (ανά μήνα) τακτική προληπτική 

συντήρηση του συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην 

αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του 
εξοπλισμού, ή/και σύστημα, ή/και στην αντικατάσταση (εφ’ όσον απαιτείται) 
μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. 
Το κόστος όλων των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, μικρό-υλικών, κλπ 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Αλεξανδρούπολη 5/4/2017 

      Αλεξανδρούπολη 5/4/2017 Ο Συντάξας 

    Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ. 

 

     Μπρίκα Αικατερίνη    Γιοβανάκης Θεόδωρος   

Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Αβ          Ηλεκ/γος Μηχ/κός ΠΕ με Αβ 
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Aριθμ. Μελέτης : 23/2017 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια και 

εγκατάσταση αυτόματου συστήματος 

πρόσβασης ατόμων με κινητικά 

προβλήματα στη θάλασσα (ράμπα 

πρόσβασης κολύμβησης). 

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 
 

Α/
Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 
Μέτρ

. 

 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου 
συστήματος πρόσβασης ατόμων με 
κινητικά προβλήματα στη θάλασσα 
(ράμπα πρόσβασης κολύμβησης). 

Τεμ. 1 30.973,45 30.973,45€ 

      

      

Σύνολο    καθαρής αξίας         30.973,45€ 

ΦΠΑ 13%     4.026,55€ 

Γενικό σύνολο δαπάνης      35.000,00€ 

                                                                                  

  

 

Αλεξανδρούπολη, 5/4/2017 

 

 

 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 5/4/2017 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της Δ.Τ.Υ.& Υ.ΔΟΜ. 

 

 

 
Μπρίκα Κατερίνα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός με Αβ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 
Θεόδωρος Γιοβανάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Αβ 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/
Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Μον. 
Μέτρ

. 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
 ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου 
συστήματος πρόσβασης ατόμων με 
κινητικά προβλήματα στη θάλασσα 
(ράμπα πρόσβασης κολύμβησης). 

Τεμ. 1   

      

      

Σύνολο    καθαρής αξίας          

ΦΠΑ 13%     

Γενικό σύνολο δαπάνης       

                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΔΗΜΟΣ: Αλεξανδρούπολης 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ    ΤΙΤΛΟΣ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Υ.ΔΟΜ.  ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

     (ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ) 

 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)" 

Άρθρο 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

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

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η αναλυτική Διακήρυξη. 

2. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

5. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη τεχνικά 

και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά. 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί μετά από συλλογή σφραγισμένων προσφορών και μετά



 

από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, αφού 

ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

Άρθρο 5ο 

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/20θ9, ΦΕΚ 163. 

Άρθρο 6ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση της προμήθειας, 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Με την αποστολή της ανακοίνωσης, η σύμβαση 

θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, κατά τα λοιπά, όπως στο ανωτέρω άρθρο, ορίζονται. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, 

και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 7 ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής 

αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την παράδοση της "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)". 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προμήθειας, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της. 

Άρθρο 8ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 9ο 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται στον Δήμο, σύμφωνα με την υπόδειξη της 

υπηρεσίας και εντός του οριζόμενου χρόνου παράδοσης από την υπογραφή της 

σύμβασης. Σαν ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα που θα προσκομισθούν τα είδη 

σε χώρο καθορισμένο από την υπηρεσία και με ευθύνη μεταφοράς και εκφόρτωσης 

από τον προμηθευτή. 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης τηςπρομήθειας, ή ο 

ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 



Άρθρο 10ο 

Παράδοση-Παραλαβή 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση τους θα γίνει με ευθύνη, 

φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παρακολούθηση και παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή της 

παραγράφου 11β του άρθρου 221. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παρουσιαστεί, εφόσον το 

επιθυμεί, ο προμηθευτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και 

στο άρθρο 208 Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος πληρωμής 

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

προσκόμιση των τιμολογίων και αφού προηγηθεί η παραλαβή του από την αρμόδια Επιτροπή. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200 του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 12ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος 

επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του 

ότι επιβαρύνονται τα προς προμήθεια είδη. 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Αλεξανδρούπολη 5/4/2017 

      Αλεξανδρούπολη 5/4/2017 Ο Συντάξας 

    Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ. 

 

     Μπρίκα Αικατερίνη    Γιοβανάκης Θεόδωρος   

Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Αβ          Ηλεκ/γος Μηχ/κός ΠΕ με Αβ 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις 

οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της 

αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 

[6019] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [68132] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΚΑΛΗ ΚΑΙ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [2551064165 & 2551064113] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [mokali@alexpolis.gr & teo@alexpolis.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): [www:alexpolis.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (01) 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ], CPV 34953000-2 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθειες,: [……] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την 

αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [Αρ. Πρωτ: 15914/2017 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [            ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[            ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……    ] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο 

(διεύθυνση δικτυακού τόπου) 

(εάν υπάρχει): 

[……    ] 

[……    ] 

[……    ] 

[………………] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι 

πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας 

κατ᾽ αποκλειστικότητα, του 

άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική 

επιχείρηση»
iv
 ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το 

αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, 

προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες 

εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 

φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 

εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ 

αντικειμένου 

Εάν ναι:  



Απαντήστε στα υπόλοιπα 

τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα 

Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό 

εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα 

δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 

καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο 

μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 

Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 

αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα 

είναι σε θέση να προσκομίσει 

βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 

να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 



Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας 

συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ 

από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του 

οικονομικού φορέα στην ένωση 

ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 

οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία 

της συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του 

τμήματος  ή των τμημάτων για 

τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει 

προσφορά. 

[   ] 

 



Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του 

οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του 

προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 

εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την 

ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε 

λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό 

…): 

[……] 

 



Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες 

άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας 

στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και 

κανόνες που καθορίζονται στο 

μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 

τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, 

ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό 

ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 

στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα 

μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με 

ποινικές καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το 

οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 

1-6), ή καταδικαστική απόφαση 

η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί 

να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της 

καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον 

λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει 

καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας 

στην καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 



διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός 

φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xx
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν
xxi
: 

[……] 

 



Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το 

οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό 

ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση 

των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή 

διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι 

τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία 

καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, εφόσον ορίζεται 

απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; 

Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  

κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για 

την καταβολή τους ;
xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] 

Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] 

Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] 

Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] 

Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον 

αφορά την καταβολή των φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 



 



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν 

γνώσει του, αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
xxv
; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας 

έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του 

λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, 

περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή 

στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους 

για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση 

της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 



τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο 

οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, 

περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με σκοπό 

τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο 

οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, 

περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με 

αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός 

φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 



εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο 

οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, 

περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας 

να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 

την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει 

χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 

φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να 

επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 



 

 



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών 

εταιρειών που συνάπτουν 

δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο 

οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, 

περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ 
του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των 

απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; 

του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να 

είναι ο οικονομικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις 

σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια 

πρόκειται και δηλώστε αν τη 

διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 



Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον 

όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος 

κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που 

απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού 

φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 

εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») 

κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού 

φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: 

[……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: 

[……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: 

[……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 

εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 



3) Σε περίπτωση που οι 

πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 

άρχισε τις δραστηριότητές του 

ο οικονομικός φορέας: 

[…...........................

.....…] 

4)Όσον αφορά τις 

χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι 

πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών έχουν 

ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της 

απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -

και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες 

διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές 

οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές 

απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν 

προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που 

ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 



Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα 

Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxviii

, ο οικονομικός 

φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που 

έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον 

αφορά την καλή  εκτέλεση και 

ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxix

, ο οικονομικός 

φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους 

που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού 

καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, 

τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνί

ες 

παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή 

τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της 

ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων 

συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο 

τεχνικό προσωπικό ή τις 

ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

[……..........................

] 

 

 

 

 

[……] 



για την εκτέλεση του έργου: 

3) Ο οικονομικός φορέας 

χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 

τεχνικό εξοπλισμό και 

λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα 

για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης 

και έρευνας που διαθέτει 

είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα 

μπορεί να εφαρμόσει τα 

ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης 

κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή 

υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 

ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που 

πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα 

επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις 

τεχνικές ικανότητες του 

οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 

τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι 

σπουδών και επαγγελματικών 

προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο 

υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη 

του: 

 

 

α)[..........................

............……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα 

μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 



8) Το μέσο ετήσιο 

εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 

οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών 

στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα 

εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών 

στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα 

έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση 

της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας 

προτίθεται, να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο 

τμήμα (δηλ. ποσοστό) της 

σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα 

παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που 

θα προμηθεύσει, τα οποία δεν 

χρειάζεται να συνοδεύονται 

από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι 

θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας 

να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 

ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα 

των προϊόντων, επαληθευόμενη 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους 

και αναφέρετε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[…...........................

..................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον 

όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο 

οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με 

ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους 

και διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο 

οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 

φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους 

και διευκρινίστε ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 



αναφέρετε: 

 



Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια 

επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον 

όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει 

αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και 

συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και 

χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά 

αν ο οικονομικός φορέας 

διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, 

αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi

 

 



Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που 

έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή 

και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, 

κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα 

να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 

κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου 

στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 

φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου 

να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 

οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, 

υπογραφή(-ές): [……]    



 
 
 
 

 

                     

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 



                                                               

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  



                                                               

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 



                                                               

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


