
ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                    

20
ε
   ΤΝΔΓΡΗΑΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΟ           

 

                                                                                              ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 100/2021                                                  

                                                                                        

Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ΚαηΪξηηζε ησλ 

όξσλ δηαθάξπμεο ηεο κειΫηεο πνπ αθνξΪ: «Ϋξγα 

δαζνπξνζηαζέαο – θιαδεύζεηο – θαζαξηζκνέ παξηώλ 

νδώλ (ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ)». 

 

 

        ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 18
ε
   ηνπ κελφο  ΜΑΨΟΤ     ηνπ 

έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  ΣΡΗΣΖ θαη ψξα 9.00 π.κ. πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηα πεξηθνξάο  

(ηειεθσληθή)  20
ε
 Σαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ αιακίλνο, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 60249/22-9-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ  θαη  χζηεξα απφ ηελ ππ’ 

αξηζ. 7851/14-5-2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, 

Γεκάξρνπ αιακίλνο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. Δπηδφζεθε 

ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξ.  77 ηνπ Ν. 4555/18. 

          Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο (ηειεθσληθή) πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο  δηαπίζησζε φηη 

ζπκκεηείραλ:                                                                                      

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                            ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ  
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΧΡΓΗΟ  

ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ  

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΧΝΗΟ                                                   ΚΑΝΔΝΑ 

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΧΝ                                                  

ΑΛΑΨΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ                                      

ΓΟΤΜΔΝΖ  ΑΘΑΝΑΗΟ                                                                                

ΣΑΒΑΡΖ   ΗΧΑΝΝΖ 

ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΗΗΓΧΡΑ 

ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ           

                                               

       πλερίδνληαο ηε πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ   

ΓΔΧΡΓΗΟ  Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα: Έγθξηζε ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη Καηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηεο κειέηεο πνπ αθνξά: «Ϋξγα 

δαζνπξνζηαζέαο – θιαδεύζεηο – θαζαξηζκνέ παξηώλ νδώλ (ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ)». 

 

         Καηφπηλ αθνχ έρεη ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

θαηαζέηεη  εηζήγεζή ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηφηεηαο, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

 

Δ Η  Ζ Γ Ζ  Ζ 

       Μεηά ηελ κε αξηζκ. 94/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο    ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε  

αλάζεζεο εξγαζηψλ κε ηίηιν «Έξγα Γαζνπξνζηαζέαο -Κιαδεύζεηο-Καζαξηζκνέ παξηώλ νδώλ» 

(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ) Ϋηνπο 2021, πξνυπνινγηζκνχ 59.954,00€ (κε 24% ΦΠΑ),  ζε εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε  , παξαθαινχκε φπσο πξνβείηε ζηελ έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ – Καηάξηηζε ησλ 

φξσλ Γηαθήξπμεο θαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο  γηα ηε δηεμαγσγή  ηνπ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ  

Γηαγσληζκνχ. 

    Ζ εξγαζία έρεη εληαρζεί ζην ηερληθφ πξφγξακκα θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνχ Γήκνπ αιακίλαο 

θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α 35-7321.051  έηνπο  2021. 

    

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

   Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα αλσηέξσ, 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



                                           

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     Κ Α Σ Α   Π Λ Δ Η Ο Φ Ζ Φ Η Α 

 

Με ςάθνπο 6 ππΫξ, 

 

1.- Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο 1/2021 γηα ηε δεκνπξάηεζε  πνπ αθνξά:  

«Έξγα Γαζνπξνζηαζέαο -Κιαδεύζεηο-Καζαξηζκνέ παξηώλ νδώλ» (ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ) 

Ϋηνπο 2021, θαη  

 

2.- Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο νη νπνίνη  έρνπλ σο εμήο:  

Μεηνςήθεζαλ νη Γεκ. /ινη θ.θ. Σζαβαξήο Ησάλλεο, Νάλλνπ-Παπαζαλαζίνπ Ηζηδψξα Κη 

Γθίλεο ηπιηαλφο νη  νπνίνη δήισζαλ παξψλ. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

………….. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ……… 

 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                  
ΓΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΓΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΡΑΙΝΟΤ & 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΔΡΓΑΙΑ 

Έξγα Γαζνπξνζηαζίαο-θιαδεύζεηο-
θαζαξηζκνί παξηώλ νδώλ  
(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ) 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ CPV 

77312000-0  Τπεξεζίεο 

εθθαζάξηζεο από αγξηόρνξηα 

45343100-4  

Δξγαζίεο ππξνπξνζηαζίαο 

 

Σαρ. Γ/λζε: Λεσθ 
Καξακαλιή & Ακκνρώζηνπ 1,  
Σ.Κ. - Πόιε: 18900- αιακίλα 

Πιεξνθνξίεο: θ. νθία 

νθξά Σειέθσλν: 213 

2027445 Ιζηόηνπνο: 

www.salamina.gr 

& ζηελ ελόηεηα Γηεύζπλζε 

Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & 

Καζαξηόηεηαο 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

59.954,00€  με 24%ΦΠΑ 

 

 

 

 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ  

 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙ ΑΓΩΝΙΜΟΤ  
ΓΙ Α ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΡΓΑΙΩΝ  

«Έργα Γαζοπροζηαζίας – κλαδεύζεις -  καθαριζμοί παριών 
οδών»(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ) 

( ηοσ  άρθροσ 117  ηοσ  Ν .4412/16 )                                                                                 
ΑΛ ΑΜΙΝΑ Μ ΑΙΟ 202 1 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' : ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

σελ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α :ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 

βάζε κόλν ηελ ηηκή 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ηκεξνκελία : 2/6/2021Ηκέξα : ΣΔΣΑΡΣΗ  Ώξα :11.00 κ.κ.  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ηκεξνκελία : 2/6/2021Ηκέξα : ΣΔΣΑΡΣΗ  Ώξα :11.00-

11.15κ.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Γξαθεία Γήκνπ αιακίλαο , Λ. Καξακαλιή & Ακκνρώζηνπ 1, 

2νο όξνθνο, 18900 - ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Δθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ΚΩΓΙΚΟ CPV 77312000-0  Τπεξεζίεο εθθαζάξηζεο από αγξηόρνξηα  
45343100-4 Δξγαζίεο ππξνπξνζηαζίαο 

Κ.Α. 

  35-7321.051  

– «ΔΡΓΑ ΓΑΟΠΡΟΣΑΙΑ – ΚΛΑΓΔΤΔΙ – ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ 

ΠΑΡΙΩΝ » (ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ) 

 
ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

59.954,00€  με 24%ΦΠΑ 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 31/10/2021 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ 

ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Η ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ ππόθεηηαη ζε θξάηεζε πνζνζηνύ 

0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (επηβαξύλεηαη 

κε ραξηόζεκν 3% & επ απηνύ 20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 

Δπφνσμία ΓΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

Σατσδρομική διεύθσνζη Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ 1  

Πόλη ΑΛΑΜΙΝΑ 

 
Σατσδρομικός Κφδικός 

18900 

Σηλέθφνο  
2132027300 (θέληξν) 

Γενική Γιεύθσνζη ζηο διαδίκησο   

www.salamina.gr. ΠΡ 

Αρμόδιος για πληροθορίες 
 
 
 

Βιέπε επόκελν πίλαθα 

http://www.salamina.gr/
ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΗΣΛΟ, ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ, ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ   

& ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ      

                 ΤΜΒΑΖ 

2.1 Ο ηίηινο ηεο ζχκβαζεο είλαη : 
      «Έξγα Γαζνπξνζηαζίαο – θιαδεχζεηο -  θαζαξηζκνί παξηψλ νδψλ»(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ). 

2.2   Δθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο (Άξζξν 6 Ν.4412/2016) 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο κε δηάξθεηα  έσο 31/10/2021 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

59.954,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%).  

 

 

Σφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ηα ηνπ Ν.4412/2016) 

Ο ηφπνο παξνρήο ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ ππξνπξνζηαζίαο αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα  

εξγαζηψλ ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Α.Μ 01/2021 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηαο. 

 Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο πιήξε γλψζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο κειέηεο. 
2.3χληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ε ηνπ 
Ν.4412/2016) 

Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ αθνξά ηελ απνςίισζε, ηελ θιάδεπζε  ζάκλσλ θαη  απφ 

μεξνχο θιάδνπο , θαζψο θαη ηνλ θαζαξηζκφ απφ μεξά ρφξηα , πεπθνβειφλεο θαη  άιια 

εχθιεθηα πιηθά,εληφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, αιζψλ, θ.ι.π ειεχζεξσλ 

ρψξσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη εθαηέξσζελ ηνπ δαζηθνχ 

νδηθνχ δηθηχνπ θαη πεξηκεηξηθά ησλ νηθηζκψλ ζε βάζνο επέκβαζεο κέρξη ηξία κέηξα απφ 

ηελ άθξε ηνπ νδνζηξψκαηνο  

 Παξάιιεια ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη  ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ θαη αγξνηηθνχ  νδηθνχ 

δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο. 

 

       ΑΡΘΡΟ 3 : ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
                                                                                                   
 
(Άξζξν 53 παξ 2 εδ. ηα θαη άξζξν 217 ηνπ Ν.4412/2016) 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  θαη ιήγεη 
ηελ 31/10/ 2021 
 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη : 

4.1 Απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη' εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο απφ : 

• Σνλ Ν. 4412/2016 (Α' 147) όπσο ερεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

• Σνλ Ν. 4430/2016 (Α' 205) «Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία θαη 

αλάπηπμε ησλ θνξέσλ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σνλ Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σνλ Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 318/1992 (Α'161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1. 

Αξκόδηα  ππάιιεινο γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ είλαη  : 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΦΑΞ Δ-ΜΑΙL 

1 νθία νθξά 2132027445 
 

green@salamina.gov.gr 
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• Σν άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε». 

• Σνλ Ν. 4013/2011 (Α' 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ...». 

• Σνλ Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Σνλ Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 

• Σνλ Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15. 
• Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο      Ννκνζεζίαο» (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη.  

• Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο 

ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

167/Α/23-07-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

• Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006/Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» θαη εηδηθφηεξα ηεο  παξ 9εδ.β  ηνπ άξζξνπ 209 
• Σν Π.Γ. 80/2016 (Α'145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
• Σν Π.Γ. 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία». 
• Σε κε αξηζκ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Αξρήο κε ζέκα «Δγθξηζε ηνπ "Σππνπνηεκέλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο" (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147), 
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ» (Β' 3698). 
• Σε κε αξηζκ. 94/2021 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  πεξί έγθξηζεο αλάζεζεο ησλ 
εξγαζηψλ      «Γαζνπξνζηαζίαο-θιαδεχζεηο-θαζαξηζκνί-παξηψλ 
νδψλ»(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ) ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. 

Σνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ 21REQ008572618, ΑΓΑ 6ΗΡΣΧ1Δ-Γ3Σ θαη  Α.Α.Τ :   

Α-295  κε ην νπνίν δεζκεχεηαη πίζησζε  59.954,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 35-7321.051 έηνπο 2021. 

•  Σελ παξνχζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη  νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. 01/2021 
κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηαο  Γήκνπ αιακίλαο. 
• Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο εξγαζίεο δαζνπξνζηαζίαο , ηελ  κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απόθαζε (Β' 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» 
• Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

        ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ 

(Άξζξα 18 παξ 2 θαη 4 & 130 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016) 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%23art79_4
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β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ, ΟΡΟΗ ΤΠΟΒΟΛΖ        
                ΠΡΟΦΟΡΧΝ (Άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016) 
Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη κε ηε «δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ» ηνπ άξζξνπ 
117 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :  

(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή 

ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο.  

(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζεο  

(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζεο  

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 

πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Γηα λα γίλνπλ δεθηνί νη παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ 

θαη λφκσλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ή αληίζηνηρα ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο, 

θαη λα πιεξνχλ φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνκήζεηα. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο νη ελψζεηο ή/θαη θνηλνπξαμίεο πξνζψπσλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε ηηο παξαθάησ πξνϋπνζΫζεηο: 

• Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη ην εηδηθφ κέξνο απηήο κε ην νπνίν απηφ ζα αζρνιεζεί ζηα 

πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θάζε κέινπο θαη ν θνηλφο 

εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

• Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ επί ηνπ πκβαηηθνχ 

Σηκήκαηνο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

• Όηη ζηελ πξνζθνξά ζα δειψλεηαη έλα κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο σο ππεχζπλν γηα 

ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο (project leader). 

• Όηη φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. 

• Όηη ε απαίηεζε γηα ζπλαθή ζρεηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαιχπηεηαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, νχηε απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζε Κνηλνπξαθηηθφ 

ζρήκα ή άιιε Ννκηθή Μνξθή ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηέο. 
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Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο Έλσζεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο 

κηαο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέξε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη 

θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέξε έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 

νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέξε ηεο έλσζεο 

θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί 

λα εγθξηζεί, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ 

ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή λα 

πξνζθνκίζνπλ έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Απαγνξεύεηαη, επέ πνηλά απνθιεηζκνύ, ε 

ζπκκεηνρά ζηνλ δηαγσληζκό, ελόο λνκηθνύ πξνζώπνπ ά ελόο θπζηθνύ πξνζώπνπ, ζε 

πεξηζζόηεξεο από κέα ζπκκεηνρΫο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ) θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή 

ζπλεξγαζίαο, ηεο ππεξγνιαβίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο. Απαγνξεχεηαη ηα ίδηα πξφζσπα ηεο 

νκάδαο έξγνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρήκαηα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δελ κπνξεί, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΜΒΑΖ (ΣΔΤΥΖ) ΚΑΗ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΑΤΣΑ,    

                 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ / ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ                          

                 (Άξζξα 2 παξ. 1 πεξ. 14, 53 θαη 121 Ν.4412/2016) 

8.1. Έγγξαθα ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

4412/2016 γηα 

ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα : 

α) Ζ παξνχζα δηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο. 

β) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

γ) Σν ζπκθσλεηηθφ 

δ)Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

8.2 εηξά ηζρχνο 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε ή/θαη ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, έρνπλ ηελ θάησζη 

ζεηξά ηζρχνο: 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Ζ Γηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο 

3. Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή 

4. Ζ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

8.3 Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο, 

ζηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (ηεχρε) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηεο Αξρήο, ζηε δηαδξνκή :www.salamina.gr>Υξήζηκνη ζχλδεζκνη>Γηεχζπλζε 

Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηαο > Σίηινο Γηαγσληζκνχ «(Έξγα 

Γαζνπξνζηαζέαο – θιαδεύζεηο -  θαζαξηζκνέ παξηώλ νδώλ (Ππξνπξνζηαζηα)» Σα 

πξναλαθεξφκελα ηεχρε δηαηίζεληαη θαη απφ ην ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ / ΓΗΔΤΘΤΝΖ        

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΑΗΝΟΤ & ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ / Σκήκα Πξαζίλνπ ζηε δηεχζπλζε :   

Λεσθ. Κ. Καξακαλιή & Ακκνρψζηνπ 1, αιακίλα, 2
νο

 φξνθνο, (αξκφδηα  ππάιιεινο : 

νθία νθξά, ηειέθσλν: 2132027445), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ 
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αλέξρεηαη ζε πέληε (5) ΔΤΡΧ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά 

ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή.. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη  

ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

Αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ Αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 

Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα 

θέξεη  επζχλε γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζή ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

8.4 Γηεπθξηλίζεηο-πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο                                                                    

(άξζξν 121 ηνπ Ν.4412/2016) 
Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ  

δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν 6 κέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 

απηέο ζα παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ Αξρή, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
 
.ΑΡΘΡΟ 9 : ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
                (Άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/2016) 
Ζ πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ πξνζθέξνληα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφ είθνζη (120) 

εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ 

νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γηα ηπρφλ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ 4 

ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 : ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

Ζ παξνύζα δηαθάξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά απηήο ζα δεκνζηεπζνχλ ζην 
ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4412/2016. 
Πεξέιεςε ηεο παξνύζαο ζα αλαξηεζεί ζην Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ & ΚΖΜΓΖ ζχκθσλα 
κε ην Ν.3861/2010. 
Ζ παξνύζα δηαθάξπμε καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθή δηαθήξπμε 

κεηά ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, ΣΔΤΓ, έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) ζα αλαξηεζεί θαη 

ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο Αξράο :www.salamina.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ (Άξζξν 86 Ν.4412/2016) 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ /ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 

(Άξζξα73,74 &75 Ν.4412/2016) 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ 1: χκθσλα  κε ην Ν. 4497/1 7 (ΦΔΚ 171/13.11.201 7 ηεχρνο Α’) Άξζξν 

107 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ . 4412/2016 ( Α ‘ 147) ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 

79, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ε 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 73, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ 

ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

1. Βάζεη ησλ παξαπάλσ ην ΣΔΤΓ ππνγξάθεηαη, ζε πεξίπησζε: 

I. Φπζηθνχ Πξνζψπνπ απφ ηνλ ίδην, 

II. Δπί Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.), (ΗΚΔ) , ζπλεηαηξηζκνχο θαζψο θαη Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ (Α.Δ.). απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ’ απηνχο. 

2. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη 

http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4497-17_fek_171-13-11-2017_teyxos_a/
http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4497-17_fek_171-13-11-2017_teyxos_a/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-107-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-44122016-%ce%b1-147-4/
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ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ 2: ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

έρνπλ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΣΔΤΓ, ππνγξάθνπλ ζην Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο ηνπ 

ίδηνπ ΣΔΤΓ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε ππνγξάθνληα). 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ 3: Γηα ηελ λφκηκε θαη έγθπξε ζπκκεηνρή, ε πξνζθνξά θάζε ππνςήθηνπ 

πξνκεζεπηή (πξνζθέξσλ) ζα πξέπεη, λα ζπλνδεχνληαη απφ ην Σ.Δ.Τ.Γ., ην νπνίν ζα έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο. 

Δπίζεο: 

1. ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, 

ζπκπιεξψλεη έλα ΣΔΤΓ. 

2. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ 

(Μέξνο II Γ) δηαζθαιίδνληαο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε 

ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδεηαη. 

3. Όηαλ ζε κία δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

ρσξηζηφ ΣΔΤΓ. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο λα απνηππψζνπλ ζην 

ΣΔΤΓ, αθνξνχλ α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ηνπο ηπρφλ ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη δ) ηα θξηηήξηα 

επηινγήο θαη εηδηθά αλ εθπιεξψλνληαη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο 

 ΔΠΗΖΜΑΝΖ 4: ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ην (α) νπνίν (α) ππεξβαίλεη(νπλ) 

ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Μέξνπο III ηνπ ΣΔΤΓ 

γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο 

  

12.1 Οη πξνϋπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκό πεξηγξΪθνληαη ζην παξόλ Ϊξζξν 

θαη απνηππώλνληαη ζην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεύζπλεο Γάισζεο (εθεμάο ΣΔΤΓ), ην 

νπνίν απνηειεί Τπεχζπλε Γήισζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε θαη παξέρεη πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 

73 παξ. 1, 73 παξ. 2 θαη 73 παξ 4 εδ. α θαη ζ ηνπ Ν. 4412/2016. 

12.2 ΣΔΤΓ (Άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016) 

Σν ΣΔΤΓ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηελ 

Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη δηαηίζεηαη ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο δσξεάλ, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αξxήο  

Αξρεέν doc (ζε επεμεξγάζηκε κνξθή), αλαξηεκέλν επηθνπξηθά καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ην 

ζπκπιεξψζνπλ, λα ην ππνγξάςνπλ θαη ην ππνβάινπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε Ϋληππε 

κνξθά. 

 

12.3 Οη πξνϋπνζΫζεηο ζπκκεηνράο, έηζη φπσο απνηππψλνληαη ζην ΣΔΤΓ, ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο (Παξάξηεκα Δ) είλαη νη εμήο: 
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Α) Να κε ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, 

όπσο απηνέ απνηππώλνληαη ζην ΜΫξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΣΔΤΓ (Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε 

πνηληθΫο θαηαδέθεο). 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ 

ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Κνη..Π.Δ., ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη' 

ειάρηζηνλ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, 

άξζξν 12 παξ 9 θαη 10 Ν.2716/1999. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο 

πεξίπησζεο Α, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Καηά 

ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β) Να κελ έρεη αζεηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, (ηφζν ηεο θχξηαο φζν θαη ηεο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

απνηππψλνληαη ζην Μέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΣΔΤΓ. (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ 

ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο). 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο φηαλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

 

Δπίζεο, δελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

πεξίπησζε, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά 

ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Γ) Να κελ ηειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ πηψρεπζε ή λα κελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην ή λα κελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή λα κελ έρεη 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή λα κε βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. 

Γ) Να κελ έρεη αζεηήζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηηο ηζρχνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016, ζύκθσλα κε ηα 

εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 4 πεξ. α ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 
Δ) Να κελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 4 πεξ. ζ ηνπ 

Ϊξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Χο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λννχληαη, ηδίσο, νη 

ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3865/2010 
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Σα ζρεηηθΪ ζηνηρεέα ησλ πεξηπηώζεσλ Γ, Γ & Δ απνηππώλνληαη ζην ΜΫξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ 

ΣΔΤΓ (Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα) ζηα αληίζηνηρα πεδία. 

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε 

Αξρή απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ Α, Β, Γ, Γ & Δ. 

Σ) Δηδηθά γηα ηελ απφδεημε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο (θαη' απνθιεηζηηθφηεηα) ησλ 

ΚΟΗ..Π.Δ  απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζην ΣΔΤΓ ζην Μέξνο ΗΗ 

Α ζην πεδίν [ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη' απνθιεηζηηθόηεηα] θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ΦΑΚΔΛΟ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ» ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ είλαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε Γ ηνπ άξζξνπ 17.1 ηεο παξνχζαο. 

Ζ Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ λα ππνβάινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο Α, Β , Γ , Γ, Δ θαη Σ θαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ- ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ», φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

12.4 Σν ΣΔΤΓ ζπκπιεξψλεηαη, ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε σο εμήο: 

- Σν κΫξνο Η είλαη ζπκπιεξσκέλν απφ ηελ Αξρή θαη φια ηα ππφινηπα κέξε (ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV,V 

& VI) ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, θαηά πεξίπησζε,  φπσο εκθαίλνληαη ζηα 

ζπλεκκέλα ΣΔΤΓ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζαο 

- Σν κΫξνο ΗΗ.Α ζπκπιεξψλεηαη απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο.  

- Σν κΫξνο ΗΗ.Β ζπκπιεξψλεηαη απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο - ΚΟΗΠΔ. 

- Σν κέξνο ΗΗ.Γ ζπκπιεξψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο (βιέπε άξζ. 

12.6 ηεο παξνχζαο). 

- Σν κέξνο VI ζπκπιεξώλεηαη ζε θΪζε πεξέπησζε κε ηελ εκεξνκελέα, ηνλ ηόπν θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηά λφκν ππφρξενπ/ -σλ, ε νπνία δελ απαηηείηαη λα θέξεη ζεψξεζε γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

• Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα 

ππνβάιεη Ϋλα ΣΔΤΓ. 

•     Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ αιιά ζηεξίδεηαη                      ζηηο 

ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη 

ρσξηζηό/Ϊ ΣΔΤΓ (ΜΫξνο II Γ) δηαζθαιίδνληαο φηη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ 

ΣΔΤΓ καδί κε ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη. 

• Όηαλ ζπκκεηέρνπλ νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή έλσζεο, πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη 

λα ππνβιεζεί γηα θάζε θνξέα - κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηό ΣΔΤΓ, ζην νπνίν 

παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο Ηλ (βιέπε άξζ. 

12.5 ηεο παξνχζαο) 

• ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψζεη πσο ζα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ μεπεξλάεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ηεο 

αμίαο, ηφηε ππνβάιιεηαη καδί κε ην ΣΔΤΓ ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη 

ρσξηζηό ΣΔΤΓ εθ κέξνπο ηνπ/ησλ ππεξγνιάβνπ/σλ (βιέπε άξζ. 12.6 ηεο παξνχζαο) 

• ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ηφηε όια ηα παξαπΪλσ πξόζσπα 

ζα πξΫπεη λα ππνγξΪςνπλ ην έδην ΣΔΤΓ. Γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο Κνη..Π.Δ. ην ΣΔΤΓ 

ζα ππνγξάςνπλ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ 

12.5 Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (Άξζξα 19 θαη 96 Ν.4412/2016) 

α) Οη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 
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θαηαθπξσζεί ζε απηή ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β) Όηαλ ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο, απαληνχλ ζεηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ  

Μέξνπο ΗΗ.Α. [Σξόπνο ζπκκεηνρήο] θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη ζηα 

επηκέξνπο εξσηήκαηα α, β θαη γ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ρσξηζηΪ ΣΔΤΓ γηα 

θΪζε θνξΫα - κΫινο ηεο Ϋλσζεο, ζηα νπνία παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο Μ. 

 γ) ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 δ) ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηπρφλ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα είλαη απνθιεηζηηθά 

κεηαμχ Κνη..Π.Δ. 

12.6 Τπεξγνιαβία (Άξζξα 58 θαη 131 Ν.4412/2016) 

α) Ζ Αξρή απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα 

(πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 

θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη, ζπκπιεξψλνληαο ην Μέξνο ΗΗ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ. 

 

β) χκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζνπ 131 ηνπ Ν. 4412/2016, όηαλ ν πξνζθΫξσλ πξνηέζεηαη 

λα αλαζΫζεη ππό κνξθά ππεξγνιαβέαο ηκάκα (πνζνζηό) ηεο ζύκβαζεο πνπ μεπεξλΪεη ην 

30%, ηφηε ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηό/Ϊ ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α, Β θαη Γ ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ ηνπ ΣΔΤΓ γηα θαζέλαλ 

απφ ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβν/νπο, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016. Δπηζεκαέλεηαη πσο φηαλ απφ ηελ σο 

άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, ηφηε ε Αξρή απαηηεί απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα λα ηνλ/ ηνπο αληηθαηαζηήζεη.  

γ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ηκήκα (πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο πνπ μεπεξλΪεη ην 15% απηάο, ηόηε ν 

ππεξγνιΪβνο πξΫπεη λα εέλαη θαη απηόο Κνη..Π.Δ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ   
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
(Άξζξα 96 θαη 121 ηνπ Ν.4412/2016) 
 
13.1 Σφπνο / ρξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο, ζηελ δηεχζπλζε : Λ. Κ. Καξακαλιή 

&Ακκνρψζηνπ 1 , αιακίλα , 2
νο

 φξνθνο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 

ζηηο 2-6-2021 εκΫξα ΣΔΣΑΡΣΖ θαη ώξα 11.00- 11.15  πκ (εκεξνκελία θαη ρξφλνο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ). 
13.2 Σφπνο / ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αξρήο, ζηελ δηεχζπλζε ηεο 

παξαγξάθνπ 13.1 άλσ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε : 

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Αξρήο, είηε 

(β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ Αξρή ε 

πεξίπησζε απνζηνιήο (ηαρπδξνκηθήο ή courier) ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, 

πεξηπηψζεηο α θαη β άλσ, νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ 

πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο Αξρήο, ην αξγόηεξν κΫρξη ηελ εκεξνκελέα 

δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνύ, δειαδή κΫρξη θαη ηηο 2-6-2021, εκΫξα ΣΔΣΑΡΣΖ θαη ώξα 

11.00 π.κ. Ζ Αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ 

ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, 

αθφκα θη αλ ε Αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Αξρή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

πξσηνθνιιψληαη θαη θπιάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην 

επφκελν εδάθην γ. 
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(γ) κε θαηΪζεζά ηνπο ζηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνύ, ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο 

δηαγσληζκνύ, άηνη ζηηο 2-6-2021 θαη από ώξαο 11.00 π.κ.(ώξα Ϋλαξμεο παξαιαβάο 

πξνζθνξώλ) κΫρξη ηηο  11.15.π.κ.(ώξα ιάμεο ηεο επέδνζεο/παξαιαβάο ησλ 

πξνζθνξώλ). 

Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη 

ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ 

θαηνρή ηεο ή ηελ αθξηβή ψξα πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ Αξρή ή 

αθξηβή ψξα πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο Αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε 

θαλνληθέο. 

 

Ζ Αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : α) Όηαλ, γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ 

δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ 

απαηηείηαη απφ ηελ Αξρή λα παξαηείλεη ηηο πξνζεζκίεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 :ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –  

                  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΓΛΧΑ –  

                  ΛΟΗΠΑ   ΣΟΗΥΔΗΑ(άξζξα 92 έσο 96 ηνπ Ν.4412/2016) 

14.1 Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
Οη πξνζθνξέο, κε πνηλά απόξξηςεο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν (θπξίσο 
θάθεινο πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνύ 

     ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ……………………………………………………… 
[αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο, δειαδή : επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  
θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ηηο επσλπκίεο ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ηελ απνηεινύλ, 
θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρ. δηεύζπλζε, αξηζκό ηειεθώλνπ, mail)] 
Γηα ηνλ πλνπηηθό Γηαγσληζκό: «Σίηινο Μειέηεο» 

 ______________________ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: ………………../…./2021 ______________  

ΑλαζΫηνπζα Αξρά: ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ 
(Γλζε : Λ. Κ. Καξακαλιή & Ακκνρψζηνπ 1, αιακίλα) 
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 2-6-2021 

 

Ο θύξηνο θΪθεινο πεξηΫρεη ηα αθόινπζα: 

α) Ξερσξηζηό ζθξαγηζκΫλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» 
(βιέπε παξ. 14.2.Α ηεο παξνχζαο) 
β) Ξερσξηζηό ζθξαγηζκΫλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» (βιέπε παξ. 
14.2.Β ηεο παξνχζαο). Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά 
θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο. 
γ) Ξερσξηζηό ζθξαγηζκΫλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» ν νπνίνο 
πεξηέρεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 14.2.Γ ηεο 
παξνχζαο. 

Οη σο Ϊλσ μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη θΫξνπλ επέζεο ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο 

θαθΫινπ. 

14.2 Πεξηερόκελν επέ κΫξνπο θαθΫισλ 
 
14.2.  Α. ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο(Άξζξν 93 Ν.4412/2016) 
Ο θάθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» πεξηέρεη ηα εμήο: 
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Η. ην ΣΔΤΓ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 12 ηεο 
παξνχζαο. 
 
14.2. Β. Σερληθά πξνζθνξΪ 

Ο θάθεινο «Σερληθά πξνζθνξΪ» πεξηέρεη: 

Ο θξαγηζκέλνο θάθεινο µε ηελ έλδεημε Σερληθή Πξνζθνξά ζα πεξηέρεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα θάησζη: 

     Πξνο απφδεημε ηεο ηερληθήο επάξθεηαο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο µε ηελ      πξνζθνξά νθείιεη 

λα θαηαζέζεη: 

o Τπεύζπλε δάισζε  µε  ηελ νπνία λα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπ 

δηαθήξπμεο θαη φηη  νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ  πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

είλαη ζχκθσλεο µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φια ηα αλαθεξφµελα ηεο  

ππ’αξηζµ   1/2021 µειέηεο ηνπ Σκήκαηνο  Πξαζίλνπ ηεο ∆ηεχζπλζεο 

Πεξηβάιινληνο  Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηαο θαη ησλ ζρεηηθψλ µε  απηή δηαηάμεσλ 

θαη  φηη ηα δέρεηαη αλεπηθχιαθηα.. 

 

o Τπεχζπλε δήισζε ηνπΝ.1599/86, µε ηελ νπνία λα δειψλεη φηη ε  

o εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ∆ήµνπ βάζε ηνπ πίλαθα εξγαζηψλ θαη ηεο Σερληθήο 

Πεξηγξαθήο ηεο Μειέηεο. 

o Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, , ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθφο 

πίλαθαο ησλ ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ νρεκάησλ (ζε είδνο, ηχπν θαη πνζφηεηα) 

πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη αληίγξαθα αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη αζθαιηζηεξίσλ ησλ 

νρεκάησλ πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 

 Ζ µε θαηΪζεζε απνδεηθηηθώλ ησλ αλσηΫξσ ζπλεπΪγεηαη απηόκαηα ηελ απόξξηςε ηεο 

πξνζθνξΪο.       
 

14.2. Γ Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ (Άξζξν 95 Ν.4412/2016) 
1. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ» ζα πεξηέρεη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
(πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ' ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαη αλαξηεκέλν ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο κε ηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο), ζπκπιεξσκέλν (ε ηηκή ζε επξψ), 
ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ λφκηκν/ -νπο εθπξφζσπν/ -νπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ λφκηκν/ -νπο 
εθπξφζσπν/-νπο. 

2. Ο θξαγηζκέλνο θάθεινο µε ηελ έλδεημε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πεξηέρεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηα νξηδφκελα ζχκθσλα µε ην επηζπλαπηφκελν ζηε παξνχζα δηαθήξπμε 

ππφδεηγκα (έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). 

3. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεη δηάξθεηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ 
ηελ επφκελε ηεο εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

     ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα θαίλνληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο γηα θάζε εξγαζία θαη 

ζπλνιηθά γηα φιεο ηεο δηαθήξπμεο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη 

νινγξάθσο µαδί µε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. 

4. Πξνζθνξέο  µε ζπλνιηθή ηηκή ππεξβαίλνπζα ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

απνξξίπηνληαη. 

      ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε πνπ ηζρχεη εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ∆ήµν 

αιακίλαο. 
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 Όιεο νη ηηκέο ζα είλαη ζε Δπξψ θαη πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη νξηζκέλεο. Πξνζθνξά πνπ 

ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

    Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

    Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη µε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφµελε ηηµή, ε 

πξνζθνξά    απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ή ήζζνλνο αμίαο αηέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά 

ζθάικαηα ε Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα ηα δηεπθξηλίζνπλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

14.3 Γιώζζα 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα 

ππνβιεζνχλ θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 

Γηα ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 

ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

14.4 Λνηπά ζηνηρεία 
- Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν. 
- Σα δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα, θαζψο θαη ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 
ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ 
Ν.4250/2014 
- Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε 
ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ                                  

(Άξζξα 86, 96, 100, 102 θαη 117 παξ 2 ηνπΝ.4412/2016 - ηζόηηκεο πξνζθνξέο (Ϊξζξν 90 

Ν.4412/2016) 

ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ 

1 .Αλ ην θξάηνο- µέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ,ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε– µέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο –

µέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. 

 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο καδί µε  ηελ  έλνξθε  δήισζε  ή  ππεχζπλε δήισζε 

πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ην πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν) θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά αλαθέξεηαη . 

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφο θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε. 

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία 

έρνπλ ηε κνξθή θαη ηνλ ηχπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Ννκνζεζία απφ ηελ νπνία 

δηέπνληαη. 
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2.Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππεβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε(5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ 

αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

3.Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, µε 

ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104ηνπΝ.4412/2016 θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή 

αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

4.Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ε  θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ,ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

άξζξν 75ηνπΝ. 4412/2016εδηαδηθαζία µκαηαηψλεηαη. 

6.Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη µε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν  θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο        είηε γηα ηελ 

θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ  είηε γηα ηε 

 Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3,4ή5 είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

7.Καηά ηα ινηπά (φζνλ αθνξά ην ηχπν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) 

ηζρχεηνλ.4250/2014αλαθνξηθά µε ηελ θαηάξγεζε ηεο  

 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη δηεπθξηλίδνληαη δε ζρεηηθά ηα εμήο: 

 

-    ΑπιΪ αληέγξαθα δεκνζέσλ     εγγξΪθσλ: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 

θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ  αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

,πνπ  έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξ.α’ηεοπαξ.2 ηνπ 

άξζξ.1ηνπλ.4250/2014.εκεησηέσλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά  έγγξαθα(π.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.)γηα ηα  

νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

-  ΑπιΪ αληέγξαθα αιινδαπώλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ: Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά 

επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο 

αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηεο ρψξαο απηήο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξ.36 παξ.2β’ ηνπ Κψδηθα ∆ηθεγφξσλ (λ.4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη 

θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ µε 

ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο 

ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. 

 

-  ΑπιΪ αληέγξαθα ηδησηηθώλ εγγξΪθσλ: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ 

δηθεγφξν, ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ.36 παξ.2β’ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ 

(λ.4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξ.2 ηνπ 

άξζξ.1 ηνπ λ.4250/2014. 

-  Πξσηόηππα Ϋγγξαθα θαη επηθπξσκΫλα αληέγξαθα: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη 

πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ 

ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο. 
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8. Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, µε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη 

ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά 

πνζνζηφ ζηα εθαηφ. Σν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ζηελ πεξίπησζε 

ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ή ην 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα 

θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

15.1 Έλαξμε δηαδηθαζέαο 

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 13.1 ηεο παξνχζαο. Ζ έλαξμε 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ζηελ αξκφδηα 

επηηξνπή  

 

θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ππνβνιήο απηψλ. Ζ 

παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή πνπ έρεη 

εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ 

πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά 

ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο θαη 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. Οη 

παξηζηάκελνη ζηελ δηαδηθαζία επηδεηθλχνπλ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
15.2 Σα επηκΫξνπο ζηΪδηα Ϋρνπλ σο εμάο : 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη απφ ην 

αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε 

ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 

θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ 

ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ 

ην παξαπάλσ φξγαλν θαη θξαηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ αθνχ νινθιεξσζεί 

ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαθήξπμεο/κειέηεο  θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ 

γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δε γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο. 

 

γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, 

απνζθξαγίδνληαη θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ θαη θαηάηαμεο. Ζ 

απνζθξάγηζε απηή γίλεηαη ζηελ ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, 

ζηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα, ζε ψξα πνπ αλαθνηλψλεη ε Δπηηξνπή. Δλ ζπλερεία, 

ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, 

ζπληάζζεη πίλαθα ηηκψλ θαη ζεηξάο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη γλσκνδνηεί γηα ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα 

σο άλσ ζηάδηα α) θαη β) νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά θξαηνχληαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο, δειαδή πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

αθξηβψο ηηκή ησλ  «ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΔΤ ΦΠΑ (ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ)» ή  

«ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΔΤ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΧ)» ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ε Αξρή επηιέγεη ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ 

πξνζθέξεη ηελ ίδηα ηηκή θαη ην απνηέιεζκα θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ. 
15.3 Σα πξαθηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε 
ηεο Αξρήο ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί Ϋλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ    
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (Άξζξν 103 Ν.4412/2016) 
16.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη 
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ λ. 4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζηα κέξε ΗΗ, 
ΗΗΗ θαη ΗV ηνπ ΣΔΤΓ. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή. 
16.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 
πνπ ππνβιήζεθαλ παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα 
ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ Αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ 
αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα πέληε (5) επηπιένλ εκέξεο. 
16.3 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην 
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ 
λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ 
κεξψλ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β θαη ΗΗΗ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 
απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ ΗV.Α, ηφηε εθαξκφδνληαη, θαηά 
πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016. 
16.4 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Αξρή γηα ηε 
ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) 
είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο (Πξβι. άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 
16.5 Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ (ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΜΔΑ)              

                 (Άξζξν 80 Ν.4412/2016) 

17.1 ΣΑ ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΚΑΣΩΘΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

1. Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: 

Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαζψο θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ. 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμάκελνπ, απφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ν Τπνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεη ζε 

ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή .pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

3. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ πνπ ηεξείηαη ζην 

θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπ ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ. 
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4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν 

ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη 

επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

6. ΠηζηνπνηεηηθΪ όισλ ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (αζθαιηζηηθΫο 

ελεκεξόηεηεο) γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ 

φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα 

πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έσο θαη ηελ Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ην 

νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

8. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ ηεο Δπηζεώξεζεο 

Δξγαζηαθώλ ρΫζεσλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 

εθδφζεθαλ ζε βάξνο ηνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (άξζξν 80 παξ. 

2 πεξίπη. γ' Ν 4412/16, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. Α.2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν 4488/201 

7). 

> Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ή απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ 

θαιχπηεη ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ππνβΪιιεηαη αληέ απηνύ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, αλ απηή 

δελ πξνβιέπεηαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνπο-κΫινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα (άξζξν 80 παξ. 2 Ν 4412/16). 

 

 

9. ε πεξέπησζε ΣΖΡΗΞΖ ΣΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ΑΛΛΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΦΟΡΔΧΝ 

> ρεηηθή δέζκεπζε ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ σο θαη ηα 

αλάινγα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο ή / θαη νηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

πνπ απαηηεί ε παξνχζα πξνο ηεθκεξίσζε ηεο ζηήξημεο πνπ πξνζθέξεη. 

> ην πξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ πξνζθέξεη ηε δάλεηα εκπεηξία, πξέπεη λα κε 

ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ εθείλνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. 

> Σα απνδεηθηηθά κέζα πνπ πηζηνπνηνχλ ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ πξνζθέξεη ηε δάλεηα εκπεηξία ππνβάιινληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ην 

ζηάδην πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζπκκεηέρνληα θνξέα. 

17.2 ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ· ΖΜΔΓΑΠΑ ή ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ 

ΚΑΣΩΘΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ: 

1. Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: 

• Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) ή 

Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΠΔ): 

α) Αληίγξαθν απφ ην ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή 

αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο, 

ζπλνδεπφκελν απφ ην αληίζηνηρν ΦΔΚ κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή ηε 

δεκνζίεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΓΔΜΖ (άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Ν. 4250 / Α’ / 26-03-

2014). 
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• Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ): 

α) Δπίζεκν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

• Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα : 

α) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ ππνπαξαγξάθνπο ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο 

ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ 

θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο 

εκεδαπνχο. 

β) ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά 

πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί 

λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή, ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 

θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα 

δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή 

αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

• Γηα IKE ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ: 

α) Δπίζεκν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

• Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμέεο πξνζθεξόλησλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά 

πξνζθνξΪ, καδέ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 

γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

 

2. Σν Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε 

αληηπξφζσπν ηνπο, ήηνη ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε 

γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή, πην ζπγθεθξηκέλα: 

Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη 

πλεηαηξηζκψλ), απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ., Ο.Δ. ή Δ.Δ.) ή 

απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ 

ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ 

ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο). ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο. ε πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη πλεηαηξηζκψλ) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε 

πεξίπησζε Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.) ε νπνία ζα αλαθέξεη: i. ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ, ii. ηελ έγθξηζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ηα 

νπνία ζα αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά, iii. ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο-ππεξεζίαο (πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο) πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο-

ππεξεζίαο, iv. ηνλ νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα ην δηαγσληζκφ ή ηνλ νξηζκφ θνηλνχ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο έλσζεο γηα ην δηαγσληζκφ θαη ηνλ ηπρφλ νξηζκφ αληηθιήηνπ ηεο 

έλσζεο γηα ην δηαγσληζκφ κε πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, λ. ηνλ πληνληζηή/ επηθεθαιή ηεο 

έλσζεο, vi. φηη ηα κέιε ηεο έλσζεο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά επζχλνληαη αιιειεγγχσο, 

αδηαηξέησο θαη εηο νιφθιεξν έθαζην έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, vii. φηη ζε πεξίπησζε 

πνπ επηιεγνχλ σο Αλάδνρνη, ζα ζπζηήζνπλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 

θνηλνπξαμία, viii. φηη ε θνηλνπξαμία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα πνπ πξνβιέπεη ε 

παξνχζα δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ, ή ε εηαηξεία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ κεηαμχ άιισλ ηελ 

πξνκήζεηα πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ, θαη ε ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί 

κεηά ηελ έθδνζε αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή, ix. φηη ηα 
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κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη αιιειεγγχσο, εμ νινθιήξνπ θαη εμ αδηαηξέηνπ ππεχζπλα γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

3. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ην νπνίν αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζην λφκηκν 

εθπξφζσπν γηα: 

α) ηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ), β) ηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ & Δ.Δ), 

γ) ηηο εηαηξείεο (ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ) Η.Κ.Δ. 

δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ε) Δηδηθφηεξα γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ), ην Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 

αθνξά: ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα πέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ 

4. Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνύ ά εκπνξηθνύ κεηξψνπ πνπ ηεξείηαη 

ζην θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ. 

5. Τπεύζπλε δάισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν 

ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 

6. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθάο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη 

επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

 

7. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) 

γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη 

λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά 

απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο. Δ.), εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.), εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ. Π. Δ.), εηαηξείεο (ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ) Η.Κ.Δ. θαη νη αλψλπκεο 

εηαηξείεο (Α.Δ.), ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. 

8. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, (θνξνινγηθά 

ελεκεξφηεηα),απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έσο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

9. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 

εθδφζεθαλ ζε βάξνο ηνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (άξζξν 80 παξ. 

2 πεξίπη. γ' Ν 4412/16, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. Α.2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν 4488/201 

7). 

Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ή απηφ πνπ εθδίδεηαη δελ θαιχπηεη 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ππνβάιιεηαη αληί απηνχ έλνξθε βεβαίσζε ή, αλ απηή δελ 

πξνβιέπεηαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα (άξζξν 80 παξ. 2 Ν 4412/16 

17.3 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, 

απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

17.4 Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 

εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. 
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17.5  Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα 

ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ. 

17.6 Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο, 

δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην ΣΔΤΓ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ Ν. 4412/16 απνθιείεηαη ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. Αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

 
      ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ - ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ                                    

(Άξζξν 105 Ν.4412/2016) 

18.1 Ζ Αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 
εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ. επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί Ϋλζηαζε ηνπ 
άξζξνπ 127 ηνπ Ν.4412/16 (βιέπε άξζξν 20 ηεο παξνχζαο). 

 
18.2 ηε ζπλέρεηα, ε Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη ηνλ 
πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10)εκεξψλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο  πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο (εθφζνλ πθίζηαηαη αιιαγή). 
18.3 Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 
πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο 
ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16. 
18.4 Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο: 
α) ζηελ πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ηνπ άξζξνπ 3.2 ηεο 
παξνχζαο θαη β) ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 
ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αξρήο 

18.5 Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ππέξ ηνπ 

νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ε δαπάλε, ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, ζηνηρεία ηα 

νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο 

αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ην Γήκν απφ ην 

Γήκαξρν θαη γηα ηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ ίδην ή λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ. 

Καηά ηελ ζχληαμε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ 

Ν.4412/2016 ήηνη : α) νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, β)νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη γ) 

ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο θαζψο θαη νη φξνη ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν.4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζ. 13.1 

θαη 15.1 ηεο παξνχζαο 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο πνπ ηίζεληαη ζηα άξζξα 12 θαη 14 ηεο παξνχζαο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη θαη απνξξίπηνληαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ππνβάιινληαη ηέηνηεο. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ αηέιεηεο, ειιείςεηο, 

αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Δπίζεο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο γηα ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο 

απαηηνχκελεο εμεγήζεηο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνζεζκία ή νη εμεγήζεηο πνπ έδσζαλ δελ 

έγηλαλ απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102. 

Απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. 

Σέινο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ππφ αίξεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 : ΔΝΣΑΔΗ (Άξζξν 127 Ν.4412/2016) 

20.1 Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή 

ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 

Ν.4412/2016 σο εμήο : αληηθαζίζηαηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 

4412/201 61 θαη πξνβιέπεηαη φηη ε έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε 

πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ 

ίζνπ κε έλα επί ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

20.2 Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ 

ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε θαηαβνιή παξαβφινπ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην δηθαίσκα πξναίξεζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή 

απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 : ΔΓΓΤΖΔΗ (Άξζξν 72 Ν.4412/2016) 

21.1 Δγγχεζε πκκεηνρήο 
Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

(Πξβι έθην εδ. ηεο παξ. 1.α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016) 
21.2 Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 
Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

απεπζχλεηαη δε πξνο ηελ Αξρή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή θαηψηεξε ησλ 20.000,00 επξψ, δελ 

απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο (Πξβι. ηξίην εδ. ηεο παξ.1.β ηνπ άξζξνπ72 ηνπ 

Ν.4412/2016) 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία
: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

     β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηνλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα 

θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-127-%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-127-%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84/
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ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

Δηδηθά ην γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ αξθεί λα θέξεη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

(Αξρή) πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ  

 

πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα  ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε) ηνλ ηίηιν ηεο 

ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο, θαηά ην άξζξν 3.2 ηεο 

παξνχζαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο 

ζχκβαζεο, λέα εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο λέαο ζχκβαζεο (παξάηαζεο) εθηφο ΦΠΑ. Σν απηφ απαηηείηαη θαη ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο Αξρήο έλαληη ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξφλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
21.3 Δγγπεηηθή πξνθαηαβνιήο 
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, ζπλεπψο δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 

εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο. 
21.4 Έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 

ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 

απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

21.5 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ (άξζξν 106 Ν.4412/2016) 
Ζ Αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο: 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ 

απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 

4412/2016,  

γ) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

δ) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ 

Αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν) αλ ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζη) αλ ε επηιεγείζα 

πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, δ) ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, 
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ε) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο 

πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο- εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη παξ. 3-5 

ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ/ΔΡΓΑΗΧΝ(Άξζξν 219 Ν.4412/2016) 

Οη ππεξεζίεο/εξγαζίεο  παξαιακβάλνληαη ηκεκαηηθά,  απφ   ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξαιαβήο ηεο Αξρήο. 
 Σελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξαθνινπζνχλ θαη 
επνπηεχνπλ  αξκφδηνη ππάιιεινη πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε ΠΠ&Κ. 
Ζ Δπηηξνπή, εάλ δελ δηαηππψζεη ειιείςεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζεη Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνζνηηθήο θαη Πνηνηηθήο 
Παξαιαβήο. 
Αλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη 
πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο 
φπνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη γλσκνδνηεί. Καηά ηα ινηπά 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΤΡΧΔΗ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

(Άξζξν 203, 205 & 218 Ν.4412/2016) 
24.1 Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο

1
 απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, 

εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο 
εληνιέο ηεο Αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ 
ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 
ησλ παξαηάζεσλ 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ 
θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο, 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 
απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

24.2 Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, 
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 
έθπησην. 
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24.3Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

ελψπηνλ ηεο Αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχκβαζε [ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο 

απφ ηελ Α.Α.], κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 
πξνζθπγή. 

ΑΡΘΡΟ 25 : ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ εζληθή εξγαηηθή θαη 
θνηλσληθναζθαιηζηηθή λνκνζεζία, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο 
Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, 
θαη κε ηε ξεηή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηηο λφκηκεο απνδνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίεο 
ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο νηθίεο 
πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, ζηηο νπνίεο ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, λα ηεξεί ην 
λφκηκν σξάξην εξγαζίαο, σο θαη ηηο λφκηκεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο ινηπέο θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηψζεηο, θφξνπο, θ.ι.π., 
ζα επζχλεηαη δε έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ 
πξνθχπηεη απ' απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη 
ζην Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. 
2. ηελ Αξρή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα έιεγρν ησλ αλσηέξσ κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ 
ηακείσλ θ.ι.π. ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ 
φξσλ παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηελ Αξρή λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε. 
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο 
δεκίαο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ή ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Αξρήο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ή 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη (1) επφπηε, γηα ηελ επίβιεςε ηεο ζχκβαζεο θαη 
επηθνηλσλία κε αξκφδηα φξγαλα ηεο Αξρήο ηνλ/ηελ νπνίν-α ζα γλσζηνπνηήζεη ζε απηήλ. 
5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε 
αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 
6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ζην πξνζσπηθφ ηεο ησλ λνκίκσλ αδεηψλ, 
αλαπαχζεσλ (REPOS) θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζελείο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα 
ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ηεο Αξρήο 

 
 

7. Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν, νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα πξνζθνκίδεη θαη φζα ή φπνηα πηζηνπνηεηηθά αλαθέξνληαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο θαη ηα νπνία 
δεηνχληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β' ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
8. Ζ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ηελ πιήξε 
απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο ζα 
πεξηγξαθνχλ ζηε ζχκβαζε κεηαμχ αλαδφρνπ θαη Αξρήο. 
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ΑΡΘΡΟ 26 : ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ,    

                   ΦΟΡΟΗ, ΚΡΑΣΖΔΗ  (Άξζξν 53 παξ 2 εδ.δ Ν.4412/2016) 

 
26.1. Υξεκαηνδόηεζε 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ  Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη έρεη εγγξαθεί  ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2021, κε ηίηιν 

      «ΔΡΓΑ ΓΑΟΠΡΟΣΑΗΑ - ΚΛΑΓΔΤΔΗ – ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΠΑΡΗΧΝ 

ΟΓΧΝ(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ)»       κε  Κ.Α.35- 7321.051.    

          

26.2 Φόξνη – Κξαηάζεηο 

ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ , εθηφο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνχληαη φιεο νη λφµηµεο 

θξαηήζεηο (θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ) νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Σα παξαπάλσ πνζά έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ πξνζθεξφκελε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν 

ηηκή θαη θακία ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη ή ελδερφκελε απαίηεζε απφ 

ηνλ αλάδνρν γηα επηπιένλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζ’ απηφλ γηα ηηο παξαπάλσ δαπάλεο. 

Γεληθά ν αλάδνρνο βαξχλεηέ βάζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, µε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε 

θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ πνπ βαξαίλεη ηνλ ∆ήµν αιακίλαο. 

26.3 Πιεξσκά αλαδόρνπ/ ΓηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο 

 (Ϊξζξν 200 παξ. 5 Ν. 4412/2016) 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ 

Ν.4412/2016 γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ µεηά ηε ζρεηηθή έθδνζε ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, αθνχ δε γίλνπλ φιεο νη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θξαηήζεηο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη λα παξαδίδεη εκπξφζεζκα 

ηα αλαγθαία παξαζηαηηθά-δηθαηνινγεηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζεί ην ζρεηηθφ ρξεκαηηθφ έληαικα. 

Οη ηηκέο δελ δχλαληαη αλαπξνζαξκνγήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη έσο ηελ 

ηειηθή εμφθιεζε. 

 

 ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

27.1 Ζ Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη 

ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο 

 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ.    

27.2. Ζ ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη ππνρξεσηηθά εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή 

ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΜΔΛΔΣΖ 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                           ΓΖΜΟ:  

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                                                                 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΗΝΟΤ 

& ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

 

                                                                                   ΔΡΓΑΗΑ:  

 

 

 

 

Αξηζ. ΜειΫηεο:  

 

 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ :        48.350,00€ 

Φ.Π.Α. 24%  :        11.604,00€ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ :    59.954,00 €      

 

Κ.Α. : 35-7321.051  

 

CPV: 77312000-0  (Τπεξεζέεο εθθαζΪξηζεο από αγξηόρνξηα)   CPV: 45343100-4 ( 

Δξγαζέεο ππξνπξνζηαζέαο)  

 

 

                                                          ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ απνςίισζε, ηελ θιάδεπζε  ζάκλσλ θαη  απφ μεξνχο 

θιάδνπο , θαζψο θαη ηνλ θαζαξηζκφ απφ μεξά ρφξηα , πεπθνβειφλεο θαη  άιια εχθιεθηα 

πιηθά,εληφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, αιζψλ, θ.ι.π ειεχζεξσλ ρψξσλ εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη εθαηέξσζελ ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαη 

πεξηκεηξηθά ησλ νηθηζκψλ ζε βάζνο επέκβαζεο κέρξη ηξία κέηξα απφ ηελ άθξε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο  

    Παξάιιεια ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη  ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ θαη αγξνηηθνχ  νδηθνχ 

δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο. 

Οη εξγαζίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ,δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν θαη ιφγσ ηεο έθηαζεο ηνπο ,μεπεξλνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ε Τπεξεζία Πξαζίλνπ κε ην πξνζσπηθφ θαη ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ  

πνπ δηαζέηεη.  

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ζπλνιηθά 100 ρικ. (πεξίπνπ) νδηθνχ δηθηχνπ εληφο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο , πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 

αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 213/2008 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πεξί θνηλνχ ιεμηινγίνπ 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) ε αλσηέξσ ππεξεζία ηαμηλνκείηαη κε αξηζκεηηθνχο 

θσδηθνχο CPV: 77312000-0 (Τπεξεζίεο εθθαζάξηζεο απφ αγξηφρνξηα) θαη CPV: 

45343100-4 ( Δξγαζίεο ππξνπξνζηαζίαο).    

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Έξγα Γαζνπξνζηαζίαο-

θιαδεχζεηο-θαζαξηζκνί παξηψλ 

νδψλ (ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ) 

ΑΛΑΜΗΝΑ 

01/2021 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  
Ο Πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ  δαζνπξνζηαζία  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ    59.954,00 

€  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) θαη ζα θαιπθζεί απφ  ηνλ ΚΑ:35-7321.051 ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2021. 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016  θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.  

 

 

 

 

 

αιακέλα    16/4/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

   ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

      ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

 

 

ΣΑΜΑΣΗΟ ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ 

                                                                         

ΣΔ ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ    

ΜΖΥ/ΚΧΝ     

 

 

 

 

 

    ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

 

   ΓΔΧΠΟΝΟ, ΠΔ9 

 

 

                                               

 

 

 ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΑΚΖ 

 

 ΠΟΛ/ΚΟ – ΜΖΥ/ΚΟ ΣΔ 

 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                           ΓΖΜΟ:  

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                                                                 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΗΝΟΤ 

& ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

 

 

                       ΔΡΓΑΗΑ:  

 

 

 

 

Αξηζ. ΜειΫηεο:  

 

 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ :        48.350,00€ 

Φ.Π.Α. 24%  :        11.604,00€ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ :    59.954,00 €      

CPV: 77312000-0  (Τπεξεζέεο εθθαζΪξηζεο από αγξηόρνξηα)   CPV: 45343100-4 ( 

Δξγαζέεο ππξνπξνζηαζέαο)  

 

 

           ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

   Αληηθεέκελν ηεο Δξγαζέαο 

 

 Σν αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ είλαη ε θιάδεπζε θαη ν θαζαξηζκφο δαζηθψλ  ζάκλσλ απφ μεξνχο 

θιάδνπο , ν θαζαξηζκφο απφ ηελ ρακειή  βιάζηεζε (απνςίισζε), πνπ βξίζθεηαη ζηηο ηάθξνπο, 

ηα πξαλή θαη ηα εξείζκαηα ησλ δαζηθψλ/αγξνηηθψλ νδψλ ,ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ αιακίλαο, ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ,  ρεηξσλαθηηθή 

ή/θαη κεραληθή, θφξησζε ηνπο θαη   ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ θαη αγξνηηθνχ  νδηθνχ δηθηχνπ 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο. 

 

Οη εξγαζίεο ζα μεθηλήζνπλ άκεζα µεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο θαη ζα πξέπεη λα 

έρνπλ νινθιεξσζεί έσο 31/10/2021.   

 

Πεξηγξαθά θπζηθνύ αληηθεηκΫλνπ 

Με ηε κειέηε απηή πξνβιέπεηαη:  

 ν πιήξεο θαζαξηζκφο απφ ρφξηα, θιαδηά, ζηξσκλή πεπθνβειφλσλ,, θιάδεπζε ρακειήο 

βιάζηεζεο δέληξσλ θαη ζάκλσλ, πνπ εηζέξρνληαη ζην νδφζηξσκα    ρεηξσλαθηηθά. 

 Τινηφκεζε θαη απνκάθξπλζε μεξψλ  ζάκλσλ . 

 Απνςίισζε ρεηξσλαθηηθά απφ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ κε θνξεηά βελδηλνθίλεηα 

ριννθνπηηθά  κεραλήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα εξγαζηψλ. 

 -πγθέληξσζε θαη ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ ρεηξσλαθηηθά απφ εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ.  

 -Φφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ είηε ρεηξσλαθηηθά φπνπ είλαη εθηθηφ είηε κεραληθά  

ζε φρεκα θαηάιιειν γηα κεηαθνξά. 

 -Μεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ κε θνξηεγφ ζην ζηαζκφ άκεζεο κεηαθφξησζεο 

ηνπ Γήκνπ  θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. 

 

πληάξεζε ηνπ δαζηθνύ θαη αγξνηηθνύ  νδηθνύ δηθηύνπ κε ρξάζε ηζΪπαο , θνξηεγνύ  

θαη δηακνξθσηάξα (grader) ,ζύκθσλα κε ηηο ππνδεέμεηο ηεο ππξνζβεζηηθάο 

ππεξεζέαο. 

 

 

Έξγα Γαζνπξνζηαζίαο-

θιαδεχζεηο-θαζαξηζκνί παξηψλ 

νδψλ(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ) 

ΑΛΑΜΗΝΑ 

01/2021 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 48.350,00€ κε πεξηιακβαλφκελνπ 

ηνπ Φ.Π.Α.24%(11.604,00€) 

H ζπλνιηθά απαηηνύκελε πέζησζε εέλαη    59.954,00€     θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α 35-

7321.051 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ Ϋηνπο 2021.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε:  

• πξνζέγγηζεο κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

 • πξνζέγγηζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ,  

 •θνξηνεθθφξησζεο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πξνο απφξξηςε 

απνξξηκκάησλ  κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν. 

γ. Δμνπιηζκόο 

           Γηα ηελ δηεμαγσγά ησλ εξγαζηώλ θιΪδεπζεο -απνςέισζεο  ζα ρξεηαζηεέ: 

 Έλα  θνξηεγφ  γηα ηελ απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θνπήο  

 Σα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε εξγαιεία θιαδέκαηνο θαη απνςίισζεο   (αιπζνπξίνλα, 

ρνξηνθνπηηθά, ηειεζθνπηθά αιπζνπξίνλα θιπ) 

Γηα ηελ ζπληάξεζε ηνπ δαζηθνύ θαη αγξνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ζα ρξεηαζηεέ: 

Φνξησηήο  ιαζηηρνθφξνο(ηζάπα) 

Φνξηεγφ σθέιηκνπ θνξηίνπ έσο 17 ηφλνπο 

Γηακνξθσηήξαο γαηψλ κε εκπξφζζην καραίξη (grader) 

 

δ. ΜΫηξα πξνζηαζέαο  

1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ   ππεχζπλνο επηζηήκνλαο  

ζπλεξγείνπ (κεραληθφο ΣΔ ή ΠΔ ή γεσηερληθφο ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο).  

2. Πξηλ ηελ εθαξκνγή  νπνηαδήπνηε παξέκβαζεο  ν αλάδνρνο είλαη  ππεχζπλνο λα 

δηαζθαιίζεη:  α) ηελ  πξνζσπηθή  αζθάιεηα  ηνπ /ησλ εθαξκνζηή/ σλ , ηελ αζθάιεηα ησλ 

πεξηνίθσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  

3. Μέηξα πξνζηαζίαο – Σα ζπλεξγεία ηνπ αλαδφρνπ ζε φιν ην δηάζηεκα  ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα  κε φια ηα απαξαίηεηα  κέηξα πξνζηαζίαο ηνπο ( 

θξάλε  εηδηθά  γηιέθα,  γάληηα   γπαιηά θ.ι.π.).  

4 .Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φια ηα κέηξα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 . 

αιακέλα    16/4/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

   ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

      ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

 

 

ΣΑΜΑΣΗΟ ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ 

                                                                         

ΣΔ ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ    

ΜΖΥ/ΚΧΝ     

 

 

 

 

 

    ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

 

   ΓΔΧΠΟΝΟ, ΠΔ9 

 

 

                                               

 

 

 ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΑΚΖ 

 

 ΠΟΛ/ΚΟ – ΜΖΥ/ΚΟ ΣΔ 

 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                           ΓΖΜΟ:  

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                                                                 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΗΝΟΤ 

& ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

                                                                     ΔΡΓΑΗΑ: 

 

       ΔΡΓΑΗΑ:  

 

 

 

 

Αξηζ. ΜειΫηεο:  

 

 

                              ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ          

                                              1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδαο κε ηηο 

νπνίεο ζα εθηειεζζεί ε εξγαζία , φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο 

πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο εξγαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  

1.2.2 "Κάζε δαπάλε" γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή 

δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 

ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο 

θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ. 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή 

δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο 

θφξνπο θ.ιπ. [πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)] 

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, 

θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά 

ηεο εξγαζίαο . Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 

θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο. Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη 

κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ 

πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. 

θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ (ζηνλ επίζεκν αζθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ Κξάηνπο, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή 

ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ 

ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο 

Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ 

θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ εξγαζηψλ  πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη 

θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο 

πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ 

εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ 

Έξγα Γαζνπξνζηαζίαο-θιαδεχζεηο-

θαζαξηζκνί παξηψλ νδψλ 

(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ) 

ΑΛΑΜΗΝΑ 

01/2021 
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ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε  ηεο  

εξγαζίαο, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο 

γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο 

χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ 

εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνχκελσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 

απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο , θαζψο θαη νη δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

1.3.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο 

εξγαζίαο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ 

ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ 

θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 

αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο  

1.3.8 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 

κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο  ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 

απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, 

βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη 

επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, 

νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Κπξίνπ ηεο εξγαζίαο ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή 

ηνπο απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.3.9 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, 

κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

1.3.10 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (δίθηπα, αξραηνινγηθά επξήκαηα, θιπ.), 

(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο, (Γ.Δ.Ζ, Ο.Σ.Δ., ΔΤΓΑΠ, ΤΠ.ΠΟ, θιπ.), 

(γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, 

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα νη εξγαζίεο  γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ  θιπ.). 

Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ  θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο 

νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ησλ 

εξγαζηψλ  θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ηηο εξγαζίεο  αληηθείκελα, πξντφληα 

εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

1.3.12 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 
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1.3.13 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ρψξνπ ηεο εξγαζίαο, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ 

ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 

επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ 

πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, 

πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο. 

1.3.14 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 

απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ.) πνπ  

νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.15 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,  

1.4 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη 

ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 

κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ησλ εθάζηνηε νξηδφκελσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ εξγαζηψλ , θαηά ηελ 

θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ 

δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 

επηκεηξεκέλεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο 

εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΗΓΗΚΧΝ 

ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

2.1.5 ηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ην ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, 

ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Άξζξν 1
ν
 

    

       ΥΔΣ. Σ4.5.2 

ΚΛΑΓΔΜΑ ΘΑΜΝΧΝ 

ΑΝΑΝΔΧΖ –ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΜΖ ΠΑΛΑΗΧΝ ΑΝΑΠΣΤΓΜΔΝΧΝ ΘΑΜΝΧΝ 

ΤΦΟΤ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 1,70Μ 

Ζ εξγαζία αλαλέσζεο (ζθειεηνθιάδεκα) ή δηακφξθσζε ζάκλσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-6-04-02. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε  

δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ  εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζηεί , ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ηνκψλ θαζψο θαη  ε δαπάλε απνκάθξπλζεο 

ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη  ε απφξξηςή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε  απφζηαζε ζε ζέζεηο, πνπ 

επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο 

Σηκή εθαξκνγήο 2,75€/ηεκ 
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Άξζξν 2
ν
 

ΥΔΣ. Σ6.3.3 

ΒΟΣΑΝΗΜΑ ΜΔ  ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΟ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΠΔΕΟΤ 

ΥΔΗΡΗΣΖ Δ ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΔ ΝΖΗΓΔ ΚΑΗ ΔΡΔΗΜΑΣΑ ΟΓΗΚΧΝ ΑΞΟΝΧΝ. 

ηελ εξγαζία βνηαλίζκαηνο θπηψλ κε ρξήζε ρεηξνθίλεηνπ βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ 

, δει. ηελ θνπή ησλ δηδαλίσλ ζην ρψξν κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε  επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ 

θπηεπηεί, θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην βνηάληζκα θαζψο θαη ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζθνππηδηψλ (ραξηηά , 

θχιια ,πιαζηηθά, θιπ )θαη ηελ απφξξηςή ηνπο ζε  ρψξνπο, πνπ ππνδεηθλχνπλ νη αξκφδηεο 

Αξρέο. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ , ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

      Σηκή εθαξκνγήο 40€/ζηξέκκα  

 

         Άξζξν 3
ν
 

              Φνξησηήο ιαζηηρνθφξνο (ηζάπα) 

         Ήηνη, δαπάλε κεραλήκαηνο, πεηξέιαην αθάζαξην, ιηπαληηθά αλνηγκέλα εηο νξπθηέιαην, 

ρεηξηζηήο βαξέσο κεραλήκαηνο, βνεζφο ρεηξηζηή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε 

κεηαθνξάο θαη     ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν επέκβαζεο εληφο ηνπ 

          Γήκνπ. 

         (εξγαζία αλά εκέξα) 

         ( € ) ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ    ( 175,00 ) 

                                                                                                                                                                                                    

    Άξζξν 4
ν
 

 Αλαηξεπφκελν απηνθίλεην σθέιηκνπ θνξηίνπ κέρξη 17 ηφλσλ. 

Ήηνη, δαπάλε κεραλήκαηνο, πεηξέιαην αθάζαξην,ιηπαληηθά αλνηγκέλα εηο νξπθηέιαην, ρεηξηζηήο 

βαξέσο κεραλήκαηνο,βνεζφο ρεηξηζηή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη 

ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν επέκβαζεο εληφο ηνπ Γήκνπ.  

(εξγαζία αλά εκέξα) 

( € ) ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ    ( 175,00 ) 

 

 Άξζξν 5
ν
 

Γηακνξθσηήξαο γαηψλ (Grader) ελδεηθηηθνχ ηχπνπ CHAMPION710- 

A 148 HP.  

Ήηνη, δαπάλε κεραλήκαηνο, πεηξέιαην αθάζαξην,ιηπαληηθά αλνηγκέλα εηο νξπθηέιαην, ρεηξηζηήο 

βαξέσο κεραλήκαηνο,βνεζφο ρεηξηζηή. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο θαη 

ζηαιίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζε νηνδήπνηε ζεκείν επέκβαζεο εληφο ηνπ Γήκνπ.  

(εξγαζία αλά εκέξα)) 

( € ) ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ    ( 175,00 ) 

  Άξζξν 6
ν
 

Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 

ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ . 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  ε πξνκήζεηα,ε κεηαθνξά, ε δηάζηξσζε  θαη πιήξεο 

ζπκπχθλσζε  

Σηκή αλά  θπβ. κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο  

 ( € )ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ  (15,00) 

  
  αλαμίνα    16/4/2021 

 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



 

 

 

 

      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                           ΓΖΜΟ:  

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                                                                 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΗΝΟΤ 

& ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

 

Αξηζ. ΜειΫηεο: 01/2021 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΚΑ:35-7321.051  «Έξγα δαζνπξνζηαζέαο –θιαδεύζεηο –θαζαξηζκνέ παξηώλ νδώλ » 

(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ) 

Α/Α Δίδνο εξγαζίαο Μνλ 

Μεηξ. 

Πνζφηεηα Σηκή  

κνλάδαο 

χλνιν 

1 Aλαλέσζε-δηακφξθσζε 

ζάκλσλ χςνπο πάλσ απν 1,70 

κέηξα 

(Σ 4.5.2) 

ηεκ. 5.000 2.75€ 13.750,00€ 

2 Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην 

ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα 

(ζη 6.3.3) 

ζηξεκ 402,5 40,00€ 16.100,00€ 

3 Φνξησηήο ιαζηηρνθφξνο 

(ηζάπα) 

εκεξνκηζζην 30 175,00 5.250,0 

4 Αλαηξεπφκελν απηνθίλεην 

σθέιηκνπ θνξηίνπ κέρξη 17 

ηφλσλ 

εκεξνκίζζην 30 175,00 5.250,0 

5 Γηακνξθσηήξαο γαηψλ κε 

εκπξνζζην καραίξη (grαder 

εκεξνκίζζην 20 175,00 3.500,0 

6 Πξνκήζεηα θαη δηάζηξσζε 

ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ 

κεηαβιεηνχ πάρνπο 

Μ3 300 15,00 4.500,0 

    ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ24% 

 ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

 

 

48.350,00€ 

11.604,00€ 

 

59.954,00€ 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

   ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

      ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

 

 

ΣΑΜΑΣΗΟ ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ 

                                                                         

ΣΔ ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ    

ΜΖΥ/ΚΧΝ     

 

 

 

 

 

    ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

 

   ΓΔΧΠΟΝΟ, ΠΔ9 

 

 

                                               

 

 

 ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΑΚΖ 

 

 ΠΟΛ/ΚΟ – ΜΖΥ/ΚΟ ΣΔ 

 

ΑΛΑΜΗΝΑ 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



  

 

                                                                                                                                                                                                           

        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                           ΓΖΜΟ:  

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                                                                 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΗΝΟΤ 

& ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ  

 

 

    ΔΡΓΑΗΑ:  

 

 

 

 

Αξηζ. ΜειΫηεο:  

 

 

CPV: 77312000-0  (Τπεξεζέεο εθθαζΪξηζεο από αγξηόρνξηα)   CPV: 45343100-4 ( 

Δξγαζέεο ππξνπξνζηαζέαο)  

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άξζξν1:Αληηθεέµελν εξγαζηώλ. 
Ζ ζπγγξαθή απηή  αθνξά ζηηο εξγαζίεο θιαδεκάησλ δαζηθψλ  ζάκλσλ, θαζαξηζκνχ-

απνςίισζεο απφ βιάζηεζε, δεκνηηθψλ νδψλ, δαζηθψλ/αγξνηηθψλ δξφκσλ, αιζπιιίσλ θαη 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ ∆ήµνπ αιακίλαο θαη παξάιιεια , ζπληήξεζε ηνπ δαζηθνχ θαη 

αγξνηηθνχ  νδηθνχ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο. 

Ζ αλάζεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ  ζα γίλεη µε πξφρεηξν δηαγσληζκφ µε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη µε  θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε  ηηκή ζην   ζχλνιν ησλ 

εξγαζηψλ. 

 

 

Άξζξν2: Ηζρύνπζεο δηαηΪμεηο. 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλνπλ ζχµθσλα µε ηηο 

παξαθάησ δηαηάμεηο: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νφµνπ 4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ . 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο 

ζήµεξα ηζρχεη (ΦΔΚ114/η.Α΄/2006). 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσµέλεο ∆ηνίθεζεο-Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ87/η.Α’/2010). 

 Σν Π.∆80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ∆ηαηάθηεο» (ΦΔΚ145/η.Α’/05-08-2016) 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010(ΦΔΚ11/η.Α΄/13.7.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξαµµα ∆ηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

   ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

      ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

 

 

ΣΑΜΑΣΗΟ ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ 

                                                                         

ΣΔ ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ    

ΜΖΥ/ΚΧΝ     

 

 

 

 

 

    ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

 

   ΓΔΧΠΟΝΟ, ΠΔ9 

 

 

                                               

 

 

 ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΖ 

 

 ΠΟΛ/ΚΟ – ΜΖΥ/ΚΟ 

ΣΔ 

 

Έξγα Γαζνπξνζηαζίαο-

θιαδεχζεηο-θαζαξηζκνί 

παξηψλ νδψλ  

(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ) 

 

 

ΑΛΑΜΗΝΑ 

1/2021 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ107/09.05.2013 ηεχρνοΑ-) 

«Δπείγνληα µέηξα εθαξµνγήο ησλ λφµσλ4046/2012,4093/2012 θαη 
4127/2013». 

Ν.4013/2011(Φ.Δ.Κ.204η.Α΄/15-09-2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

∆εµνζίσλ πµβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

∆εµνζίσλ πµβάζεσλ– Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

Ν.3588/2007(πησρεπηηθφο θψδηθαο) –Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014(Φ.Δ.Κ.143Α/2014), «Αξρέο δεµνζηνλνµηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηείαο (ελζσµάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) –δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν.2690/1999«Κχξσζε Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 

ηζρχεη. 

 Σνπ Π.∆.28/2015(Α΄34). «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα δεµφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία». 

 Σεο µε αξ.Π12380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’3400) «Ρχζµηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεµάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

∆εµνζίσλ πµβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη δηθηχσλ» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018  (Πξφγξακκα Κιεηζζέλεο) 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4685/2020 – Άξζξν 85 «Δθζπγρξνληζκφο Πεξηβαιινληηθήο Ννκνζεζίαο 

ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηψλ 2018/844 θαη 2019/692»,  

 

 

Άξζξν 3: ΓηθαηνινγεηηθΪ  ζπκκεηνράο  θαη ηερληθάο ηθαλόηεηαο 

 Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ζχκπξαμε, πνπ ιακβάλεη 

 µέξνο ζην δηαγσληζκφ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη, µαδί µε ηελ πξνζθνξά ηνπ επέ πνηλά 

απνθιεηζκνύ ηα εμάο: 

 ΣππνπνηεκΫλν Ϋληππν  ππεύζπλεο δάισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ.  4 ηνπ  

Ν.4412/2016(Α’147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ,  

ζχκθσλα µε ηελ ππ’αξηζµ.158/2016 απφθαζεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο  

∆εµνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚΒ’369816-11-2016), ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηε παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

 Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή  ηεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ  θαηεπζπληήξηα νδεγία 15 

 Σεο Δ.Α.Α.∆Ζ.Τ. µε αξ.πξση.5797/25-11-2016(Α∆Α:ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). 

 Πξνο δηεπθφιπλζε  ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επηθνπξηθά ν ∆ήµνο έρεη αλαξηήζεη ζην 

www.salamina.gr θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα πεδία > Υξήζηκνη χλδεζκνη > Αλαθνηλψζεηο 

Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηαο > Σίηινο δηαγσληζκνχ, 

ζπλεµµέλν ην ζρεηηθφ  αξρείν ζε  επεμεξγάζηκή κνξθή (ηχπνπ word). 

 Oη πιεξνθνξίεο πνπ  νξίδνληαη ζηα µέξε ΗΗ θαη ΗΗΗ δελ πξέπεη  λα παξέρνληαη γηα 

ππεξγνιάβνπο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ  ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε  ρξνληθφ  

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιεη φια ή  νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, 

φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε λνµηθνχ 

πξνζψπνπ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν),θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη δελ 

απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ θαηά  πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπµµεηέρεη 

ζηελ έλσζε. 

 ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη  ζηνηρεία

 έρνπλ ηε µνξθή θαη ηνλ ηχπν πνπ πξνβιέπεηαη  απφ ηε λνκνζεζία απφ  ηελ νπνία 

δηέπνληαη. 

 Καλέλαο δελ µπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζµφ, πεξηζζφηεξεο απφ  µία 

http://www.salamina.gr/
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 Δηαηξείεο ή  ελψζεηο πξνµεζεπηψλ, νχηε λα  ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη έλσζε πξνκεζεπηψλ. 

ηελ  πεξίπησζε  απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο,  εθηφο εάλ απνζχξεη ν 

ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ µία, µε  ηελ νπνία ζα ζπµµεηάζρεη ζην 

δηαγσληζκφ. 

 Τπεύζπλε  δάισζε ηνπ Ν.1599/86, ζηελ νπνία ζα  αλαθέξεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ 

ηδηφθηεησλ ή  κηζζσκέλσλ νρεκάησλ (ζε είδνο, ηχπν θαη πνζφηεηα), πνπ ζα 

απαζρνιήζνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

 Γηα ηα κεραλάκαηα Ϋξγνπ  (κηζζσκέλα ή ηδηφθηεηα), αληίγξαθν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

ηνπ θνξηεγνχ. Αληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο, Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ηζρχ, 

απνδεηθηηθφ πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο  ΚΣΔΟ. 

 Τπεύζπλε  δάισζε ηνπ Ν.1599/86 ,ζηελ νπνία ζα  αλαθέξεηαη φηη ηα  πξνζθνκηδφκελα 

θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ είλαη αθξηβή 

 

.         Απαξαέηεην πξνζσπηθό: 

 Τπεχζπλνο επηζηήκνλαο  ζπλεξγείνπ (κεραληθφο ΣΔ ή ΠΔ ή γεσηερληθφο ζηέιερνο ηεο 

εηαηξείαο 

   

 Τπεύζπλε δάισζε  µε  ηελ νπνία λα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπ δηαθήξπμεο θαη 

φηη  νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ  πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ζχκθσλεο µε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη φια ηα αλαθεξφκελα ηεο  ππ’αξηζµ   01/2021 µειέηεο ηνπ 

Σκήκαηνο  Πξαζίλνπ ηεο ∆ηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο  Πξαζίλνπ & Καζαξηφηεηαο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ µε  απηή δηαηάμεσλ θαη  φηη ηα δέρεηαη αλεπηθχιαθηα.  

Ζ µε θαηΪζεζε απνδεηθηηθώλ ησλ αλσηΫξσ ζπλεπΪγεηαη απηόκαηα  ηελ απόξξηςε  

ηεο πξνζθνξΪο. 

 

Άξζξν 4:Σξόπνο εθηΫιεζεο ηεο εξγαζέαο 
Ζ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ  ζα γίλεη  µε  ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ µε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο  ηε ρακειφηεξε  πξνζθνξά ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ. 

 

Άξζξν 5:ηνηρεέα πξνζθνξΪο 
Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο  πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο .Πξνζθνξά πνπ 

πεξηιακβάλεη  µέξνο ησλ εξγαζηψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ηηµή πξνζθνξάο ζα είλαη ζε επξψ θαη πξέπεη λα  είλαη ζαθήο θαη νξηζµέλε. Ζ ηηµή ηεο 

πξνζθνξάο ζα είλαη ζηαζεξή  θαη ακεηάβιεηε  ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σν  

ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα  αλαγξάθεηαη θαη νινγξάθσο  θαη αξηζκεηηθά 

αλαιπηηθά  ρσξίο ΦΠΑ  θαη µεηά µε ην άζξνηζµα ηνπ ΦΠΑ  24% 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο απνξξίπηεηαη  σο απαξάδεθηε. ηηο ηηκέο 

πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ ζα 

ηζρχεη θαηά ηελ  εκέξα ηεο δεκνπξάηεζεο, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα  ΦΠΑ πνπ ζα 

βαξχλεη ην ∆ήµν αιακίλαο. 

 

  

Άξζξν 6 : ΑζθΪιεηα πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ,ε δε δαπάλε ηεο αζθαιίζεσο ηνπο βαξχλεη απηφλ .ε 

θακία πεξίπησζε ν Γήκνο δελ θέξεη επζχλε ζε αηπρήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ αλαδφρνπ ,θζνξέο ζε κεραληθά κέζα απηνχ, θζνξέο ζε μέλε ηδηνθηεζία ζε έξγα ηνπ 

Γεκνζίνπ , Ο.Σ.Α. θιπ.                                                                                                                             

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φια ηα κέηξα πγείαο – 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ αζθαιείαο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ αλσηέξσ Διιεληθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

 Ο αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηνπ γηα ην 

απαζρνινχκελν ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 
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         Άξζξν 7 : Απαξαέηεηνο Μεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο  

Ο Αλάδνρνο γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα 

δηαζέζεη θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ νρήκαηα.  

. Δμνπιηζκόο 

           Γηα ηελ δηεμαγσγά ησλ εξγαζηώλ θιΪδεπζεο -απνςέισζεο  ζα ρξεηαζηεέ: 

 Έλα  θνξηεγφ  γηα ηελ απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θνπήο  

 Σα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε εξγαιεία θιαδέκαηνο θαη απνςίισζεο   (αιπζνπξίνλα, 

ρνξηνθνπηηθά, ηειεζθνπηθά αιπζνπξίνλα θιπ) 

Γηα ηελ ζπληάξεζε ηνπ δαζηθνύ θαη αγξνηηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ζα ρξεηαζηεέ: 

Φνξησηήο  ιαζηηρνθφξνο (ηζάπα) 

Φνξηεγφ σθέιηκνπ θνξηίνπ έσο 17 ηφλνπο 

Γηακνξθσηήξαο γαηψλ κε εκπξφζζην καραίξη (grader) 

 

         Άξζξν 8 : Δγγύεζε  θαιάο εθηΫιεζεο  ηεο εξγαζέαο 
 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο θαζνξίδεηαη  ζε  5% ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο ηεο 

εξγαζίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο, 

ζχµθσλα µε  ην  άξζξν72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Άξζξν 9: Παξαιαβά ησλ  εξγαζηώλ 
 

Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ελεξγείηαη απφ αξµφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ, 

ζχµθσλα µε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, σο ηελ  πάξνδν ηνπ ζπµβαηηθνχ ρξφλνπ. Δάλ  θαηά ηελ  

παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπµβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή 

παξαιαβήο µπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηε µεξηθή απηήο ή ηελ 

αληηθαηάζηαζε  ησλ φπνησλ αλσκαιηψλ. 

 

Άξζξν 10 : Πιεξσµά εξγαζηώλ 
 

Ζ πιεξσκή  µπνξεί λα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα µε ηελ πξφνδν ηεο παξάδνζεο ησλ 

εξγαζηψλ  θαη µεηά ηελ θαηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ πνπ  απαηηνχληαη 

γηα ηελ έθδνζε ηνπ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Πιεξσκήο. 

Οη ηηµέο δελ δχλαληαη αλαπξνζαξκνγήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη έσο ηελ ηειηθή 

εμφθιεζε. 

 

Άξζξν 11 : ΠνηληθΫο ξάηξεο 
 

ε πεξίπησζε  πνπ  ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο  ε 

Τπεξεζία µπνξεί λα επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο ζχκθσλα µε  ηα άξζξα 72, 203, 207, 213, 218, 

220 ηνπΝ.4412/2016. 

Ζ θήξπμε νηθνλνκηθνχ  θνξέα σο εθπηψηνπ γίλεηαη ζχκθσλα µε ην άξζξν 203 θαη 204 

ηνπΝ.4412/2016. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ∆εκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη: 

α) νη δηαηάμεηο Ν.4412/2016 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 

β) νη  φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο  µειέηεο θαη 

γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο ζχκθσλα µε ην άξζξν 129 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 

Άξζξν 12 : πµβαηηθά πξνζεζµέα 
 

Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο  παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη 

έσο 31/10/2021 απφ ηελ ππνγξαθή ηεο.  
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Αξζξν 13 : Φόξνη–ηΫιε–θξαηάζεηο 
 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη µε φινπο ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηηο εκέξεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
       αλαμίνα    16/4/2021 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΟΓΗΓΙΔ 

 Πξνο ην Γήκν αιακίλαο  
ηνηρεία πξνζθέξνπζαο Δηαηξείαο                  ……………..    …/…/2021 
                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 
Τπνβάινπκε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά καο γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό πνπ έρεη πξνθήξπμε ν Γήκνο 
ζαο.  
Η πξνζθνξά καο ηζρύεη & δεζκεύεη ηελ εηαηξεία καο κέρξη ηελ ……….. 
(εκείσζε : Σνπιάρηζηνλ 4 κήλεο από ηελ επόκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ) 
CPV :77312000-0 & 45343100-4  
 
Κ.Α. : 35-7321.051 «ΔΡΓΑ ΓΑΟΠΡΟΣΑΙΑ –ΚΛΑΓΔΤΔΙ –ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΠΑΡΙΩΝ» 
 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

   ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

      ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

 

 

ΣΑΜΑΣΗΟ ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ 

                                                                         

ΣΔ ΝΑΤΠΖΓΧΝ ΜΖΥ/ΓΧΝ    

ΜΖΥ/ΚΧΝ     

 

 

 

 

 

    ΟΦΗΑ ΟΦΡΑ 

 

   ΓΔΧΠΟΝΟ, ΠΔ9 

 

 

                                               

 

 

 ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΑΚΖ 

 

 ΠΟΛ/ΚΟ – ΜΖΥ/ΚΟ ΣΔ 

 

Έξγα Γαζνπξνζηαζίαο-θιαδεύζεηο-θαζαξηζκνί παξηώλ νδσλ (ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ)  
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Η ζσνολική ηιμή προζθορά μας ανέρτεηαι ζηα (Ολογράθφς) 
 
………………………………………………………………………………………………….... 
 
                                                                                      Γηα ηελ (εηαηξεία) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α Δίδος εργαζίας Μον 
Μεηρ. 

Ποζόηηηα Σιμή  
μονάδας 

ύνολο 

1 Αλαλέσζε-δηακόξθσζε 
ζάκλσλ ύςνπο πάλσ 
απν 1,70 κέηξα 
(Σ 4.5.2) 

ηεκ. 5.000   

2 Βνηάληζκα κε 
βελδηλνθίλεην 
ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα 
(ζη 6.3.3) 

ζηξεκ 402,5   

3 Φνξησηήο 

ιαζηηρνθφξνο (ηζάπα) 

εκεξνκίζζην   30   

4 Αλαηξεπφκελν 

απηνθίλεην σθέιηκνπ 

θνξηίνπ κέρξη 17 

ηφλσλ 

εκεξνκίζζην    30   

5 Γηακνξθσηήξαο γαηψλ 

κε εκπξνζζην καραίξη 

(grαder 

εκεξνκίζζην   20   

6 Πξνκήζεηα θαη 

δηάζηξσζε ζξαπζηνχ 

πιηθνχ ιαηνκείνπ 

κεηαβιεηνχ πάρνπο 

Μ3    300   

 
 
 

     

    ΤΝΟΛΟ  
ΦΠΑ24% 

 ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ. 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζέεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηώλ 

ΜΫξνο Η: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα
i
  θαη ηε 

δηαδηθαζέα αλΪζεζεο 

Παξνρά πιεξνθνξηώλ δεκνζέεπζεο ζε εζληθό επέπεδν, κε ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηά ε 

αδηακθηζβάηεηε ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α:Ονομαζία, διεύθσνζη και ζηοιτεία επικοινφνίας ηης αναθέηοσζας 
αρτής(αα)/αναθέηονηα θορέα (αθ) 
- Ολνκαζία: Γήκνο  αιακίλαο 

- Κσδηθόο Αλαζέηνπζαο Αξρήο /Αλαζέηνληα Φνξέα  ΚΗΜΓΗ:[6266] 

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε/ Πόιε/ Σαρ.Κσδηθόο: Λεσθ.  Κ. Καξακαλιή & 

Ακκνρώζηνπ 1/ αιακίλα/18900 

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: νθία νθξά 

- Σειέθσλν: 2312027445 

Ηι.ηαρπδξνκείν: green@salamina.gov.gr 

- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ)(  εάν υπάρχει): 
www.salamina.gr 

 

Β: Πληροθορίες ζτεηικά με ηη διαδικαζία ζύναυης ζύμβαζης 
Σίηινο ή ζύληνκε  πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: «Έξγα Γαζνπξνζηαζίαο-
θιαδεύζεηο-θαζαξηζκνί παξηώλ νδώλ (Ππξνπξνζηαζία)»  
(CPV: 77312000-0  (Τπηρεζίες εκκαθάριζης από αγριότορηα) ,CPV: 
45343100-4 ( Δργαζίες πσροπροζηαζίας) 

- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο:[Τπεξεζίεο] 

- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε  ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ:[……] 

- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ  θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν 
υπάρχει):  [Αρ. Μελέηης1/21] 

 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

http://www.salamina.gr/
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ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 

Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξέπησζε πξνκάζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ Ϊξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

ΔΪλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

ΔΪλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

ΔΪλ όρη: 

ΔπηπξνζζΫησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξέεο πνπ ιεέπνπλ ζην κΫξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ά Γ θαηΪ πεξέπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαέσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

ΔΪλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλόηεηεο Ϊιισλ ΦΟΡΔΧΝ
vii

  

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο 

απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη 

ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξΫαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο απαηηνύληαη 

ξεηώο από ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν η αναιέτουςα αρχθ θ ο αναιέτων φορέασ ζητοφν ρητϊσ αυτέσ τισ πληροφορίεσ (κατ' εφαρμογθ 

του άριρου 131 παρ. 5 θ εφόςον ο προςφέρων / υποψθφιοσ οικονομικόσ φορέασ  προτίιεται να 

αναιέςει ςε τρίτουσ υπό μορφθ υπεργολαβίασ τμθμα τησ ςφμβαςησ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 

30% τησ ςυνολικθσ αξίασ τησ ςφμβαςησ ςφμφωνα με το άριρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται ςτην παροφςα ενότητα, παρακαλείςιε να παράςχετε τισ 

πληροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςφμφωνα 

με το μέροσ ΙΙΙ για κάιε υπεργολάβο (θ κατηγορία υπεργολάβων).  
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ΜΫξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεο

viii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθέα
x,xi

· 

3. απΪηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο 

δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνέεζε εζόδσλ από παξΪλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ά ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηέαο
xiv

· 

6. παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξΫα ή νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

ΔΪλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) ΔΪλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθά απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

[] Ναη [] Όρη  
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(«απηνθάζαξζε»)xx; 

ΔΪλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξΪ ηελ 

πιεξσκά θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ά επαγγεικαηηθό 

παξΪπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαένπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

ΔΪλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξΪπησκα
xxviii

; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

 

ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλέεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξΫβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιΫο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεέ ζηελ πξνεηνηκαζέα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

ΔΪλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

[] Ναη [] Όρη 
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αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθά Ϋλδεημε γηα όια ηα θξηηάξηα επηινγάο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ 

Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 

ΗV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο εέλαη εγγεγξακκΫλνο 

ζηα ζρεηηθΪ επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ 

κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβΪζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή Ϋγθξηζε ά λα εέλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξΫαο κΫινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηάζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ά, 
1β) Ο κΫζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξΫα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε 

ά ζηελ πξόζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο εέλαη ν εμάο 
xxxiv

: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκΫα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ά, 
2β) Ο κΫζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξΫα ζηνλ ηνκΫα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξόζθιεζε ά 

ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζύκβαζεο εέλαη ν 

εμάο
xxxv

: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -θαη 

ε αληίζηνηρε αμία) 
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θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθά θΪιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Δάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπΫο νηθνλνκηθΫο ά 

ρξεκαηννηθνλνκηθΫο απαηηάζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο πξΫπεη λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο Ϋρνπλ 

νξηζηεέ από ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα  ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξόζθιεζε ά 

ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηε δηαθάξπμε . 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxviii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειΫζεη ηα αθόινπζα Ϋξγα ηνπ εέδνπο 

πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxix

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεέ ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ εέδνπο πνπ Ϋρεη 

πξνζδηνξηζηεέ ά Ϋρεη παξΪζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζέεο ηνπ 

εέδνπο πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ά ηηο αθόινπζεο ηερληθΫο 

ππεξεζέεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβΪλεη ηα αθόινπζα κΫηξα γηα ηελ 

δηαζθΪιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κΫζα 

κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρεέξηζεο ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 
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δηελέξγεηα ειΫγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθΫο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κΫζα κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κΫηξα πνπ ιακβΪλεη 

γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

6) Οη αθφινπζνη ηέηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κΫηξα 

πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κΫζν εηάζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλάκαηα, 

εγθαηαζηΪζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηέζεηαη, λα 

αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππό κνξθά 

ππεξγνιαβέαο
xliii

 ην αθφινπζν ηκάκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειΫγρνπ πνηόηεηαο ή 

 

[] Ναη [] Όρη 
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ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

ΔΪλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩ1Ε-ΦΡΡ



Γ: πζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

ΔΪλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθΪ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηάκαηα ά πξόηππα πεξηβαιινληηθάο 

δηαρεέξηζεο; 

ΔΪλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηάκαηα ά πξόηππα πεξηβαιινληηθάο 

δηαρεέξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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ΜΫξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηάξηα επηινγάο ππνςεθέσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο 

πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα 

πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή 

ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξΫρεη πεξέπησζε, πνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνέ ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζΫλα από απηΪ αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα 

ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlvi
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Μζρος VI: Σελικζς δηλώσεις 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα 

κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xlviii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 

έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ζκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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Έηζη ζπληΪρζεθε θαη ππνγξΪθηεθε: 

 

                  Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                ΣΑ ΜΔΛΖ                                                                      
ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ       ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ   

        ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΧΝ   

                                                ΑΛΑΨΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ       

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΧΝΗΟ                       

ΓΟΤΜΔΝΖ  ΑΘΑΝΑΗΟ   

ΣΑΒΑΡΖ   ΗΧΑΝΝΖ 

ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΗΗΓΧΡΑ 

ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ                                                                               

                                                                    Α θ ξ η β Ϋ ο    Α λ η έ γ ξ α θ ν 

                                                                             αιακίλα 19-5-2021 

                                                                           ν Γήκαξρνο   αιακίλαο  

 

                                                             ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ      
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