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                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Καλλιθέα     28/12/2018 

ΝΟΜΟΣ     ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αριθ. πρωτ.  –  8630 - 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ      

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΣΗΣ 

 ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄»     

 ΤΜΗΜΑ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  - 323 -                                      

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & άθλησης Γιάννης  Γάλλος 

διακηρύσσει  τη διεξαγωγή 

 

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια καλύμματος 

κολυμβητικής δεξαμενής, συνολικού ποσού 70.928,00 ευρώ, συμπ/νου του Φ.Π.Α. 

24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή) προσφορά.  

Τα στοιχεία της προς ανάθεση εργασίας αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνική 

Περιγραφή της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

διακήρυξης.  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» 
 
 

Το ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  και  ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.928,00 ευρώ η 
ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την «Προμήθεια καλύμματος κολυμβητικής δεξαμενής» , με 
κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) προσφορά.  
Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών  αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η προμήθεια/εργασία  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις :  

 Του άρθρου 117 του Ν.  4412/8-8-2016/ / ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , 

   Του Ν. 3852/Φ.Ε.Κ Α’ /07-06-201010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-03-2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3861/Φ.Ε.Κ 112Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.2690/Φ.Ε.Κ 45Α΄/09-03-1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

 Του Ν. 4013/Φ.Ε.Κ 204Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ 86Α΄) Τροποποίηση. 

 Του  άρθρου  72 του Ν. 4412/8-8-2016/  ΦΕΚ Α 147/8-8-2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Του άρθρου  130 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 
4337/15 και ισχύει 

  του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

  της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

  Τη με αριθ.πρωτ. 8180/2018 μελέτη της  Υπηρεσίας . 

 Την με αριθ. 181/2018 απόφαση Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση των επιτροπών της 
διενέργειας του διαγωνισμού 

 Την με αριθ. 202/2018 απόφαση Δ.Σ που αφορά την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού 
και την έγκριση της τεχνικής περιγραφής 
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ΑΡΘΡΟ 2ο : Προϋπολογισμός  
 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στη συνολική δαπάνη 
ποσού των 70.928,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα χρηματοδοτηθεί από 
ιδίους πόρους και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2018  του ΝΠΔΔ  
βαρύνοντας συγκεκριμένα τους κωδικούς πιστώσεων με στοιχεία : 
 

Α/Α Κ.Α   ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕ     
ΦΠΑ 

1 15/7134.0014 Προμήθεια καλυμμάτων κολυμβητικών δεξαμενών 70.928,00 

    

 

Το ποσό ύψους 1.000,00 ευρώ της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  
του τρέχοντος έτους 2018, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους 69.928,00 ευρώ θα 
προβλεφθεί σε αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 
2019.  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  :  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων  
- Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
- Η οικονομική  προσφορά του υποψηφίου 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο :Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 
 
4.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 22/1/2019    από την αρμόδια 
Επιτροπή διαγωνισμού και ώρα 10.30  (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών),  
Τόπος  Αποσφράγισης  των προσφορών: ορίζονται τα γραφεία του Νομικού 
Προσώπου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας(πρώην 
ολυμπιακά ακίνητα – κτίρια  Α230) 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  : Διάθεση διακήρυξης – Πληροφορίες       
         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη, το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού από το Τμήμα  Προμηθειών 
 Πληροφορίες για το διαγωνισμό και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από το Τμήμα 
Προμηθειών  
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ακριβώς ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr, στη διαδρομή: Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων / Διακηρύξεις – Προκηρύξεις. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν άλλωστε ελεύθερη πρόσβαση στη διακήρυξη κατόπιν της 
δημοσίευσής της  

 Στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 Στον ιστότοπο ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 Στον τοπικό τύπο   
 

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον 
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται 
πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. 

http://www.kallithea.gr/
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να 
την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 
καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους 
υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι/προμηθευτές ή προμηθευτές χορηγητές δεν δικαιούνται 
ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα. 
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι δεσμευτικά 
για τους υποψηφίους. 
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 
''....... Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α  , ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α  . 
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο. '' 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄ 75), και 
απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη 
δήλωση. Επίσης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
στο διαγωνισμό . 
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η 
μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, 
συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό. 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο 
διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 
Επισημαίνεται ότι  η μη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής από όλους τους 
φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την 
κατάρτιση των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Γλώσσα 

Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στην Τεχνική Προσφορά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και η Αγγλική. 

Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
στις σχετικές παραγράφους της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 

 
ΤΕΥΔ 
Για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ).  
Σε εφαρμογή του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) το ΤΕΥΔ, αποτελεί το 
προσάρτημα Α της παρούσης. 
Στο ΤΕΥΔ, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία 
του διαμορφωμένου από την Υπηρεσία εντύπου. 
 Σε περίπτωση οικονομικών ενώσεων, είναι υποχρεωτική η υποβολή χωριστού εντύπου 
ΤΕΥΔ από όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
 
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ του ΤΕΥΔ, πρέπει να συμπληρώνονται 
χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ, όπου θα διαπιστώνεται η καταλληλότητα του συνεργαζόμενου φορέα.. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 
78, η υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 
αυτούς. 
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ 
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ 
όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε 
έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν 
το Μέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς. 
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να 
καταθέσουν για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
Οδηγία 15- ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  
 
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια 
Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 
Για την ανωτέρω προμήθεια γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
τεχνική, εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της σύμβασης.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
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επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
Για την ανωτέρω προμήθεια δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς: 
1. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 
αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – 
πλαίσιο 2008/841/_ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (EE C 195της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/_ΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τομέα (EE L192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/_ΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/_ΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 
2. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να 
εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού του άρθρου αυτού, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 
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6.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και 
το παρακάτω μοναδικό δικαιολογητικό: 
 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3698/Β/16.11.16.  
 
Σε περίπτωση που υποβάλει προσφορά ένωση οικονομικών φορέων, αυτοί θα 
πρέπει να υποβάλουν χωριστό ΤΕΥΔ ο κάθε οικονομικός φορέας και να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
Σημειώνεται ότι το ΤΕΥΔ πρέπει να μονογράφεται ανά φύλλο και να φέρει σφραγίδα 
της επιχείρησης και να υπογράφεται  στο τέλος: 
- Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
- Όταν πρόκειται για εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής 
 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερους από έναν 
οικονομικό φορέα ή ενώσεις αυτών. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για 
δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα ή είναι μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου τέτοιου φορέα. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για 
δικό του λογαριασμό υπάλληλος του οικονομικού φορέα που λαμβάνει μέρος σε αυτόν, ή 
ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από τον φορέα 
αυτόν. 
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, εξουσιοδότηση, βεβαιούμενου του 
γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 
 
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη 
κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και τις 
συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών και τους όρους διακήρυξης και τα αποδέχεται 
πλήρως 
 
6.2 Τεχνική προσφορά 
 
Η Τεχνική Προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή όλες 
τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το 
κεφάλαιο Τεχνικές Προδιαγραφές” της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης 
 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
1.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της τεχνικής έκθεσης  και των τεχνικών 
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προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι 
αποδέχεται πλήρως  και ανεπιφύλακτα την τεχνική έκθεση. 
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από τον 
ζητούμενο. 
 
2. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης ασκεί  επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των 
προς παροχή υπηρεσιών,  
 

      3. Πιστοποιητικά  ISO 9001 για την κατασκευή ισοθερμικών καλυμμάτων και τα είδη να 
συνοδεύονται από   δήλωση συμμόρφωσης CE 

 
ΑΡΘΡΟ  7ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων της παρ. 1α 
του άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το ΦΠΑ., σύμφωνα με την παρ. 1β του 
άρθρου 72 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών - φάκελος προσφοράς 
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες 
προσφορές μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού στο πρωτόκολλο  του 
Νομικού Προσώπου, στη διεύθυνση: ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 
Καλλιθέας(πρώην ολυμπιακά ακίνητα – κτίρια  Α230) 
Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις 
προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την καθορισμένη ημέρα και 
ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.  
 
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο (συστημένη επιστολή ή 
ταχυμεταφορά) και να παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας με την 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα του άρθρου  της παρούσης. 
 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις 
προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες. 
 
Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
 
Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 
 

 Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) 
 Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 
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Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
 

 Το μοναδικό δικαιολογητικό του άρθρου 6.1 της παρούσας  

 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά αναφέρονται ρητά στο τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής και συνοψίζονται παρακάτω, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, με την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
 
Ημερομηνία διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 181/2018 απόφαση του Δ.Σ, είναι η 
22/1/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). 
 
 Τόπος αποσφράγισης των προσφορών ορίζονται τα γραφεία του Νομικού Προσώπου   
στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (πρώην ολυμπιακά ακίνητα - κτίριο 
Α230). 
 
Προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας της 
αποσφράγισης προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  Χρόνος –Τόπος & Τρόπος αποσφράγισης των προσφορών 
 
Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των 
προσφορών, με τη σειρά που επιδόθηκαν. 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την επιτροπή το ΤΕΥΔ ανά 
φύλλο και η τεχνική προσφορά ανά δικαιολογητικό. Η επιτροπή καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Οι φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την επιτροπή 
και φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν την ημερομηνία κα ώρα που ορίζεται 
από πρόσκληση της επιτροπής. 
Στη συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και ολοκληρώνει το πρακτικό της για την  
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  
Σε περίπτωση που υπάρχουν προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές (σ’ αυτό το στάδιο) η 
Επιτροπή δύναται να αποστείλει το πρακτικό της για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά 
της απόφασης αυτής, χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. Σε άλλη 
περίπτωση (δηλαδή όταν από το πρώτο στάδιο δεν προκύπτει απόρριψη προσφορών) η 
διαδικασία συνεχίζεται με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, και την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ενστάσεων που πιθανόν προκύψει, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία κα 
ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια, οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Διευκρινίσεις καθώς και επουσιώδεις συμπληρώσεις γίνονται δεκτές μόνο όταν 
ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού είτε ενώπιών της, είτε ύστερα από 
έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου , η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. 
Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να υποβάλει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών 
του παραρτήματος της παρούσης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 
φάκελο ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν δεν προσκομισθούν ή 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία να συμπληρώσει ή να 
τα προσκομίσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται από επαρκών λόγων και κατά ανώτατο όριο για δεκαπέντε επιπλέον ημέρες.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, για τη λήψη απόφασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/16 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν.   
 
Οι ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται από την 
αναθέτουσα αρχή, μέσω της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών  
 
10.1. Οι τιμές στα προσφερόμενα είδη θα δοθούν υποχρεωτικά σε ευρώ (€). 
10.2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα του Διαγωνισμού , εκτός από τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο. 
10.3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία, 
κατ΄ είδος τιμή και για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
10.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
10.5. Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
10.6. Οι τιμές των προσφορών νοούνται για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπει η διακήρυξη ή η τεχνική προσφορά. 
 
Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο 
επιδιώκει να λάβει ο προμηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν 
προκύψουν παράγοντες (πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει.  
Το ΝΠΔΔ  δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς είναι 
απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή μετρήσεις 
αφού η προσφορά είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή/αναδόχου ο οποίος και 
υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών  
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με το κριτήριο της  
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ  
ΤΙΜΗΣ) . 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
 Ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται να υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
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αναφέρονται κατωτέρω 
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 
Αναθέτουσας Αρχής με διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα  μέσα  σε καλά 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία 
γράμματα: 
 
α) Η Περιγραφή  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό   
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης και η επωνυμία της διακήρυξης,  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – μειοδότη. 
Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Φυσικά πρόσωπα 
1. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για τους ίδιους 
τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να 
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.  
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τόσο κατά την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά : 
α) φορείς επικουρικής ασφάλισης,  
β) οργανισμούς κύριας ασφάλισης, 
γ) όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που 
είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  
δ) περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων,  
ε) όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς.  
 
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
πως οικονομικός φορέας είναι ενήμερος  ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των δικαιολογητικών κατακύρωσης . 
 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική 
εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,, 
 
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 
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4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
από το όποιο να προκύπτει  η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,  και η εγγραφή 
τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους καθώς και η εγγραφή τους σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 
 
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
παρακάτω αδικήματα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L358 της 31-12-98) 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

 σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα  
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΙΚΕ Ο.Ε και Ε.Ε 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε 
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη, και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται 
χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 
έκδοσης εντός  τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των 
δικαιολογητικών της πρόσκλησης.  
 
 
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
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αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 
        
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπεβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν.  
2. Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 
Ν.4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 , εφόσον είχε προσκομισθεί και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 3 του 
Ν.4412/16).  
3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16  εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ματαιώνεται. (άρθρο 103 παρ. 4 του Ν.4412/16).    
4. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  του 
Ν.4412/16 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75,76 και 77 του Ν.4412/16, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του 
Ν.4412/16 , καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/16, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/16  η διαδικασία ματαιώνεται. (άρθρο 103 
παρ. 5 του Ν.4412/16).    
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ΑΡΘΡΟ 13ο :  Ισχύς προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς ξένα νομίσματα για χρονικό διάστημα δύο 
(2) μηνών,  από την επόμενη της ημέρας  του διαγωνισμού.  
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
σχετική παράγραφο   της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
          ΑΡΘΡΟ 14ο : Αλλαγή ώρας και ημέρας δημοπρασίας  
Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία για 
λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. μη απαρτία, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για 
την ίδια ώρα μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά από την αρχική ημερομηνία διαγωνισμού. Αν η 
ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα 
και την ίδια ώρα με τους συμμετέχοντες που κατέθεσαν φάκελο στο πρωτόκολλο , μέχρι την 
καταληκτική ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Στην περίπτωση αυτή, η 
Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.  
  
ΑΡΘΡΟ  15ο  Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού- Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με 
γνωμοδότηση εισηγείται στο Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει: 
α. Κατακύρωση της προμήθειας/υπηρεσίας  
β. Επανάληψη του διαγωνισμού με ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου  90 παρ.1 Ν.4412/2016 
δ. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας, 
με διαδικασία απευθείας ανάθεσης /διαπραγμάτευσης με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 
ε. Τελική ματαίωση της προμήθειας. 
 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση  με Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ., επί αποδείξει . Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
127 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ -147 Α/8-8-16). 
 
Άρθρο 16ο Ενστάσεις 
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16 , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά 
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την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προσυπολογιζόμενης 
αξίας .  
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
         Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 
παράβολου. (άρθρο 127 παρ.3 Ν.4412/2016). 
Οι ανωτέρω  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν 
την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
 ΑΡΘΡΟ 17ο Σύμβαση 
 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, όπως αυτά 
αναλυτικά περιγράφονται στο ν.4412/2016 ,  η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική 
συμμετοχής.  
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 (Ν.4412/16). 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της 
συμβάσεως, ο φορέας της προμήθειας μπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας 
στον επόμενο κατά σειρά προμηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο 
διαγωνισμός, ή στον μεθεπόμενο αν δεν αποδεχθεί ο επόμενος. 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της 
διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε 
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.  
Κατά την εκτέλεση της συμβάσεως, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'.  
 
1. Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης 
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους 
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες 
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα ή υπό ανάθεση υπηρεσία 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126585
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/126835_prosarthma_a__pararthmata_i_evs_xiv_toy_biblioy_i_.pdf
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- Την συμφωνηθείσα τιμή 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
- Τον τρόπο παραλαβής 
- Τον τρόπο πληρωμής 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ν.Π. στον οποίο έχει εκχωρηθεί το σχετικό 
δικαίωμα υπογραφής. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από 
συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη . 
 
2. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία 
από την οποία θα διέπεται και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον θα 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων (Αθήνα).  
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
Η κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου  ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 203 
του Ν.4412/8-8-2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΝΟΜΩΝ 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ή υπάρχει διαφορά 
διακήρυξης –Νόμου,  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των  Νόμων που αναφέρονται στο 
προοίμιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης  
 Tο πλήρες σώμα  θα αναρτηθεί στον τοπικό τύπο, στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στον ιστότοπο 
του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 12 ημέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού  και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Η περίληψη του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο. 
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στο τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 
                                                                                                                   
                   
 
 
 
                                

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καλύμματος για την 
μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Ο Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

 Ο Ν. 3463/2006 (φεκ 114 Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ειδικότερα του άρθρου 209, παρ. 1)  

 Ο Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄/07-06-10) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Ο Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 11 Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων κα πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Οι εκάστοτε ισχύουσες εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της 
εργασίας  
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 Ο Ν. 4013/211 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων …..» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
 Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής : 

 Η Διακήρυξη 

 Η Οικονομική προσφορά 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Η Τεχνική Έκθεση – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Η προσφορά που υποβλήθηκε κατά τον διαγωνισμό, δεσμεύει τον ανάδοχο από 

την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του έως την οριστική παραλαβή των 
εργασιών, ανεξαρτήτως τυχόν ανατιμήσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου προσκαλείται (ο ανάδοχος) να υποβάλλει σε 
φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» στο γραφείο Πρωτοκόλλου του 
νομικού προσώπου, με διαβιβαστικό στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Τα έγγραφα αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα 
σε καλά σφραγισμένο φάκελο με τα πλήρη στοιχεία του αναδόχου και της αναθέτουσας 
αρχής. 
 Εάν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. 
 Με την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης προσκομίζει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της εργασίας που το ποσό ορίζεται σε 5% επί του συμβατικού ποσού της 
εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Αν ο μειοδότης δεν δεχθεί να εκτελέσει την 
εργασία, ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις στα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, αυτή (η εργασία) ανατίθεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 
 Μετά την απόφαση της κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόκλησης. Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 Η σύμβαση θα ισχύει για 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  
 Τα είδη  που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά στην 
Τεχνική Έκθεση . 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΟΙΝΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 Αν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει και δεν παραδώσει τα συμφωνηθέντα  είδη, θα 
πληρώνει ποινική ρήτρα που ορίζεται σε 50  ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης. 
 Η παραπάνω ποινή θα επιβάλλεται ύστερα από απόφαση του Προέδρου του 
Νομικού Προσώπου και θα κρατείται από τον λογαριασμό του αναδόχου. 
 Σε περίπτωση 

 Καθυστέρησης της  προγραμματισμένης παράδοσης  των ειδών  άνω των 10 ημερών 
, ή και  
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 Μη συμμόρφωσης του αναδόχου έστω και σε έναν όρο της διακήρυξης 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 Στην περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου η εγγύηση που έχει καταθέσει 
παραμένει υπέρ του νομικού προσώπου, ως ποινική ρήτρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται : 

 Να προβεί στην παράδοση των συμφωνηθέντων ειδών  σύμφωνα με την διακήρυξη 
και την τεχνική έκθεση,  

 Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του 
αναδόχου που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί και η εκχώρηση και 
ενεχυρίαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων του αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο προς το συμφέρον 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η προμήθεια  θα εκτελεσθεί  σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις της προκήρυξης, της σύμβασης και της προσφοράς του ή όπως θα 
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της. 

 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη μη εμπρόθεσμη 
και σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να 
απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύμβαση, εάν δεν 
επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15 εργάσιμων 
ημερών από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά. 

 Η παραλαβή των  παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016] 

 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται  έλεγχος , μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι  τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παρεχόμενων παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος επ’ ονόματι 
του αναδόχου, που θα εκδίδεται από την υπηρεσία σε βάρος της οικείας πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους, βάση των  νόμιμων 
δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο και μετά από βεβαίωση της 
αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου. 
 Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το νομικό πρόσωπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται στις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία. Το νομικό πρόσωπο επιβαρύνεται με το Φ.Π.Α. που θα αποδίδεται στον 
ανάδοχο με την πιστοποίηση του τιμολογίου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ     
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και  ΑΘΛΗΣΗΣ                                
΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄»    
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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& δύο αυτόματους μηχανισμούς 
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ                   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρου 6.1.1 Διακήρυξης) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

  Ονομασία: Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄ 

 Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 52276_ 

 Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧ.ΘΥΡΙΔΑ: 78514 

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:17603 

 Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

 Τηλέφωνο  : 210 9565618 

 Ηλ. ταχυδρομείο: oikonomiko@dimoskallitheas-opaa.gr   
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

www. kallithea.gr. 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): [37412300-2- 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [52276] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ] 

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

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

[ΟΧΙ] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑΜέρος II: Πληροφορίες 

σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
iv

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς 

της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι[] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

 

Ο οικονομικός φορέας σε ποιους φορείς 

κοιν. ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

 

 

 

[αναγραφή] 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

[.......................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxx

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που 

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς 

να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiii

. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

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

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ>> 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ CPV: 37412300-2 

Κ.Α. 15.7134.0014 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ισοθερμικού 
καλύμματος και δύο (2) αυτόματων μηχανισμών περιτύλιξης για την κολυμβητική 
δεξαμενή του ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλλιθέας διαστάσεων 50m Χ 25m 
(συνολικού εμβαδού 1.250m2). 

Το ισοθερμικό κάλυμμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο ανοικτό κολυμβητήριο για τη 
μείωση των θερμικών απωλειών του νερού και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και 
οι αυτόματοι μηχανισμοί περιτύλιξης αυτού, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
τεχνικές απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 

 

1.  ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

1.1. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 

-  Το συνολικό μήκος και πλάτος του ισοθερμικού καλύμματος να έχει το αντίστοιχο 
μήκος και πλάτος της κολυμβητικής δεξαμενής, που πρόκειται να καλύψει, δηλαδή 
μήκος 50,00m και πλάτος 25,00m 

-  Να αποτελείται από τέσσερις (4) λωρίδες που θα τοποθετούνται κατά μήκος της 
μεγάλης πλευράς της κολυμβητικής δεξαμενής 

-  Το μήκος κάθε λωρίδας να είναι όσο και το μήκος της κολυμβητικής δεξαμενής, ενώ το 
πλάτος να είναι υποπολλαπλάσιο του πλάτους της δεξαμενής (η  ακρίβεια των 
διαστάσεων θα πρέπει να ελεγχθεί σε επίπεδο εκατοστού του μέτρου από τον ανάδοχο 
πριν την προμήθεια των υλικών, προκειμένου να μην μείνει ακάλυπτη επιφάνεια νερού), 
δηλαδή ,μήκος λωρίδας 50,00m Χ πλάτος λωρίδας 6,25m 

-  Το πάχος του να είναι τουλάχιστον 6mm 

-  Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 500g/m2 

 

1.2. ΦΥΣΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΟΧΕΣ 

 Θα είναι πολυστρωματικό, συμπαγές και αφρώδες, 100% από 
πολυαιθυλένιο, σύμφωνα με τη μέθοδο των συμπιεσμένων κλειστών 
κυψελών (χωρίς την παρουσία αέρα) 

 Θα αποτελείται από τρεις (3) στρώσεις άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. 
Οι δύο πλευρές του πάνω και κάτω να καλύπτονται από γερά 
θερμοκολλημένες στρώσεις πολυαιθυλενίου (μορφή sandwich). 

H άνω στρώση πολυαιθυλένιου να είναι ιδιαίτερα ισχυρή και ανθεκτική στο 
σχίσιμο και τον εφελκυσμό. Η μεσαία στρώση (που αποτελεί και το κυρίως 
σώμα του καλύμματος) να είναι από αφρώδες, συμπαγές πολυαιθυλένιο 
κατασκευασμένο με τη μέθοδο των συμπιεσμένων κυψελών, χωρίς την 
παρουσία αέρα. Η κάτω στρώση θα αποτελείται από ειδικό φιλμ
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πολυαιθυλενίου που θα λειτουργεί ως φράγμα υδρατμών και θα προστατεύει το κάλυμμα 
εμποδίζοντας την απορρόφηση του νερού 

 Να προστατεύει το νερό της δεξαμενής από την απώλεια θερμότητας και 
υδρατμών 

 Οι θερμομονωτικές του ικανότητες να περιορίζουν τις θερμικές απώλειες του 
νερού σε ποσοστό τουλάχιστον 40% έως 45% 

 Να διαθέτει υψηλή αντοχή στο νερό της κολυμβητικής δεξαμενής και στα 
προϊόντα που αυτό εμπεριέχει (χλώριο, όζον κ.λπ.) 

 Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην ανάπτυξη μικροοργανισμών και στο 
πλαγκτόν 

 Να διαθέτει υψηλές αντοχές στις θερμοκρασιακές αλλαγές του 
περιβάλλοντος, από -100C έως +450C, καθώς και στην υπεριώδη 
ακτινοβολία 

 Το ισοθερμικό κάλυμμα να έχει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και επιμήκυνση 
στο σύνολό του και οι τρεις (3) στρώσεις μεταξύ τους 

 Να διαθέτει υψηλή ανθεκτικότητα σε ακτινοβολία UV 

 Να είναι άοσμο 

 Να έχει ουδέτερο PH 

 Να διαθέτει υψηλή ανθεκτικότητα στη διάλυση στο νερό και σε άλλα στοιχεία 

 Στην αρχή κάθε φύλλου να υπάρχει ενσωματωμένος σωλήνας από σκληρό 
PVC, που να επιτρέπει στο κάλυμμα να επιπλέει κατά τη διαδικασία 
απλώματος και περιτύλιξης. Στο σωλήνα αυτό να προσαρμόζεται σχοινί για 
τον έλεγχο του καλύμματος από μακριά. 

 Κάθε φύλλο θα φέρει ανοξείδωτα μπουντούζια στην αρχή και το τέλος του 
για την σύνδεση του με το επόμενο φύλλο και ιμάντες για τη σύνδεση του με 
τον μηχανισμό περιτύλιξης. 

 Κατά μήκος κάθε φύλλου ισοθερμικού καλύμματος και από τις δύο πλευρές, 
να υπάρχει ενσωματωμένο ανοξείδωτο συρματόσχοινο, πάχους 6mm που 
θα καταλήγει σε ανοξείδωτους γάντζους. Οι γάντζοι αυτοί θα συνδέονται με 
τα ανοξείδωτα άγκιστρα, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, στο 
επιχείλιο της κολυμβητικής δεξαμενής και με τη βοήθεια  των εντατήρων  
που θα περιλαμβάνονται, το κάλυμμα θα προστατεύεται από τους ανέμους. 

 
 

2.  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Θα τοποθετηθούν δύο (2) μηχανισμοί, με δυνατότητα περιτύλιξης δύο (2) 
φύλλων ο καθένας. 

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται σε  αυτόματους  
(ηλεκτροκίνητους) μηχανισμούς περιτύλιξης και να είναι σχεδιασμένοι για 
βαριά χρήση σε μεγάλες κολυμβητικές δεξαμενές. 

 

2.2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Η τοποθέτηση του ισοθερμικού καλύμματος πάνω στην κολυμβητική 
δεξαμενή και η περιτύλιξη κατά την απομάκρυνση του, να γίνεται με 
αυτόματο (ηλεκτροκίνητο) τρόπο. 
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 Ο σκελετός του αυτόματου μηχανισμού περιτύλιξης να είναι 
κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316 ή ισοδύναμο). 

 Το ύψος του μηχανισμού να επιτρέπει την περιτύλιξη και την επαναφορά 
του, χωρίς τριβή πάνω στους βατήρες. 

 Ο μηχανισμός περιτύλιξης να φέρει ανοξείδωτο άξονα (AISI 316 ή 
ισοδύναμο), κατάλληλης διαμέτρου, ώστε να μπορεί να δεχτεί το βάρος των 
καλυμμάτων και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις. 

 Ο μηχανισμός περιτύλιξης να στηρίζεται σε τέσσερις περιστροφικούς 
τροχούς τύπου Vulkollan ή άλλους ισοδύναμους ελαστικούς βαρέως τύπου 
με ευκολία κύλισης και με φρένα πεντάλ, σε τουλάχιστον δύο εξ αυτών, για 
σίγουρη στάθμευση και εύκολη απεμπλοκή για ασφάλεια κατά την χρήση 
του. 

 Να φέρει μονάδα κινητήρα (ηλεκτρομειωτήρα), μετασχηματιστή 220/24VDC 
και εύχρηστα κουμπιά χειρισμού. Ο μηχανισμός περιτύλιξης θα έχει τη 
δυνατότητα τηλεχειρισμού εξ αποστάσεως (τουλάχιστον 50m) μέσω 
τηλεχειριστηρίου 24VDC, μονοφασικής τροφοδοσίας ρεύματος. 

 Επισημαίνεται: 

 ότι όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία του μηχανισμού θα είναι καλυμμένα σε 
στεγανό κουτί IP55 ή ισοδύναμο κουτί από ενισχυμένο συνθετικό 
υλικό, ώστε να είναι προστατευμένα από τις συνθήκες 
περιβάλλοντος, προσκρούσεις κ.λπ. 

 ο μηχανισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σύστημα 
χειροκίνητης λειτουργίας (έκτακτης ανάγκης), σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος ή βλάβης του μηχανισμού. 

 Ο κάθε μηχανισμός να έχει δυνατότητα να περιτυλίξει δύο (2) φύλλα 
ισοθερμικού καλύμματος, διαστάσεων 50,00m Χ 6,25m το ένα πάνω στο 
άλλο, ή το ένα πίσω από το άλλο. 

 
 

3.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Το ισοθερμικό κάλυμμα και οι μηχανισμοί περιτύλιξης να συνοδεύονται από 
Πιστοποιητικό Εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών, 
με την οποία θα καλύπτονται πλήρως (εργασία και υλικά) κάθε βλάβη ή 
φθορά πέραν της συνήθους και μη οφειλόμενη σε κακή χρήση ή φροντίδας. 
Επίσης να εξασφαλίζεται η τεχνική υποστήριξη και η αποκατάσταση των 
βλαβών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μετά από την έγγραφη 
ενημέρωση της Υπηρεσίας, πλην εκτάκτων αναγκών όπου θα πρέπει η 
εταιρεία-ανάδοχος να ανταποκριθεί άμεσα (επί ποινή αποκλεισμού) . 

 Η κατασκευάστρια εταιρία του καλύμματος και των αυτόματων μηχανισμών 
περιτύλιξης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2008 ή να 
διαθέτει πιστοποιητικό ισοδύναμου τύπου, το οποίο θα πρέπει να 
βρίσκεται εν ισχύ (επί ποινή αποκλεισμού) . 

 Το ισοθερμικό κάλυμμα και οι αυτόματοι μηχανισμοί περιτύλιξης, θα πρέπει 
να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με την Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να φέρουν ένδειξη CE(επί ποινή 
αποκλεισμού). 

 Μαζί με τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να προσκομιστούν και τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά, με τα οποία θα προκύπτει η ταύτιση των 
χαρακτηριστικών του ισοθερμικού καλύμματος και των μηχανισμών 
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περιτύλιξης με τις παραπάνω αναφερόμενες, απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισμού). 

 Θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι θερμομονωτικές ιδιότητες των 
καλυμμάτων, το συνολικό ποσό μείωσης των θερμικών απωλειών, καθώς και ο 
αναλυτικός τρόπος υπολογισμού του. 

 Η ποιότητα κατασκευής και λειτουργίας των αυτόματων μηχανισμών περιτύλιξης 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανθεκτικότητα του ισοθερμικού καλύμματος σε 
σκισίματα και φθορές κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα. 

 Οι δύο (2) μηχανισμοί περιτύλιξης και τα τέσσερα (4) τεμάχια ισοθερμικού 
καλύμματος της κολυμβητικής δεξαμενής θα πρέπει να παραδοθούν 
τοποθετημένα και έτοιμα για καλή λειτουργία στο χώρο του Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου Καλλιθέας (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ). Το κόστος μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών θα βαρύνει τον 
προμηθευτή. 

 Οι μηχανισμοί περιτύλιξης θα πρέπει να συνοδεύονται από αδιαφανή 
προστατευτικά καλύμματα που θα καλύπτουν πλήρως τους μηχανισμούς μαζί με 
το κάλυμμα, όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται, για την προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία. 

 Θα πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το χρονικό διάστημα εγγυήσεων παροχής 
ανταλλακτικών, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 5 έτη. 

 Με την παράδοση θα προσκομιστεί εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος στα 
Ελληνικά καθώς και τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των ειδών. Ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να αφιερώσει όσο χρόνο απαιτείται για την εκπαίδευση του 
αρμόδιου προσωπικού του Κολυμβητηρίου Καλλιθέας, στη χρήση του 
ισοθερμικού καλύμματος και των μηχανισμών περιτύλιξης. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς είναι η επίσκεψη στο 
χώρο του κολυμβητηρίου, σε συνεννόηση με τη διοίκηση του κολυμβητηρίου, 
ώστε να επιβεβαιωθούν οι διαστάσεις και να εκτιμηθούν οι τοπικές συνθήκες 
(πρόσβαση, αποθήκευση, αγκύρωση κ.λπ.) 

 Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση για τουλάχιστον δύο (2) τακτικούς ελέγχους 
σε ετήσια βάση και για όσο χρόνο διαρκεί η εγγύηση, στο ισοθερμικό κάλυμμα 
και τους μηχανισμούς περιτύλιξης. 

 
 

Καλλιθέα Νοέμβριος 2018 
 
                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                    

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΤΜΗ/ΧΗΣ Τ.Μ.                   ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ 

 
 

ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝ.ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΠΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ>> 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ CPV: 37412300-2 
 Κ.Α. 15.7134.0014 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
   

 

 
Αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθορισμός των προδιαγραφών για την εκτέλεση της 

προμήθειας και εγκατάστασης ενός (1) ισοθερμικού καλύμματος και δύο (2) αυτόματων 

μηχανισμών περιτύλιξης του στην κολυμβητική δεξαμενή του ανοικτού Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Καλλιθέας, διαστάσεων 50m Χ 25m (συνολικού εμβαδού 1.250m
2
), που 

βρίσκεται στο “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ” στην οδό Ναυάρχου 

Βότση. 
 

Η προμήθεια του ισοθερμικού καλύμματος, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο, για μείωση του κόστους λειτουργίας των κολυμβητικών 

δεξαμενών. Μέσω του καλύμματος επιτυγχάνεται: 
 

Εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος από την ελαχιστοποίηση απωλειών εξάτμισης


Ελάττωση του νερού ανανέωσης κατά 30-50%


Εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση του νερού της δεξαμενής, λόγω 

κατακράτησης της θερμοκρασίας (κατά τη διάρκεια της νύχτας) έως και ποσοστό50%


Μείωση απαιτούμενων ποσοτήτων χημικών πισίνας και προϊόντων καθαρισμού αφού εμποδίζει 

την είσοδο μεγάλης ποσότητας σκόνης, φύλλων ζωυφίων ή άλλων σκουπιδιών, όταν δεν 

χρησιμοποιείται και παρέχει αντιβακτηριδιακή προστασία έως και ποσοστό 30-50%


Η δαπάνη της προμήθειας και εγκατάστασης έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο 

ποσό των 70.928,00 €, εκ των οποίων το ποσό των 13.728,00 € αφορά το Φ.Π.Α. 24%. 
 

Η δαπάνη της προμήθειας προέρχεται από πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 

νομικού προσώπου ‘’ΟΠΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ’’ έτους 2018 και υπάρχει εγκεκριμένη 

εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό με αριθμό Κ.Α. 15.7134.0014. 

 
Καλλιθέα Νοέμβριος 2018 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
 
 
 
 
 

ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝ.ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔ. ΠΑΠΠΑ 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Η ΤΜΗ/ΧΗΣ Τ.Μ. 
 
 
 
 
 
ΙΩΑΝ. ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ              

 
ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΟΔ.ΠΑΠΠΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ>> 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ CPV: 37412300-2 
 Κ.Α. 15.7134.0014 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
        

      Τιμή Δαπάνη 

  A.T.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα (€) (€) 

   Προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση τεσσάρων    

   φύλλων (4) ισοθερμικού καλύμματος    

   50mx6,25m έκαστο, με πλευρική ενίσχυση,    
  

1 
ενσωματωμένα ανοξείδωτα συρματόσχοινα 

1.250 32,00 40.000,00   

πάχους 6mm κατά μήκος του κάθε φύλλου,       

   ενσωματωμένο σωλήνα PVC στην αρχή κάθε    

   φύλλου και ανοξείδωτα μπουντούζια στην αρχή    

   και το τέλος κάθε φύλλου    
       

   Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού    

   πρόσδεσης των τεσσάρων φύλλων 50mX6,25m    

  2 ισοθερμικού καλύμματος, ήτοι ανοξείδια   1.800,00 

   άγκιστρα-δέστρες,  ιμάντες-straps- και πάσης    

   φύσεως μικρουλικά    

   Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων    
   μηχανισμών περιτύλιξης  με δυνατότητα    

   έκαστου για περιτύλιξη δύο φύλλων ισοθερμικού    

   καλύματος, ήτοι σκελετός μηχανισμού    

   περιτύλιξης από ανοξείδωτο χάλυβα (ΑISI 316),    

  
3 

άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα (ΑISI 316), 
2 7.700,00 15.400,00   

τέσσερις περιστροφικοί τροχοί, σύστημα       

   πέδησης, κινητήρες-ηλεκτρομειωτήρες,    

   μετασχηματιστές, κουμπιά χειρισμού,    

   τηλεχειριστήριο, σύστημα χειροκίνητης    

   λειτουργίας, στεγανά κουτιά προστασίας των    

   ηλεκτρικών μερών των μηχανισμών    
        

     ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 57.200,00 

      Φ.Π.Α.  24% 13.728,00 
        

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 70.928,00 
       

     Καλλιθέα Νοέμβριος 2018 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

   Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Μ.   

 
 ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ          ΙΩΑΝ. ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ                       ΘΕΟΔ. ΠΑΠΠΑ 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

 

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

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

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

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

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

42). 

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

“διαφθορά”. 

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

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

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

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

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

λήφθηκαν.  

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

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

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

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

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

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

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

Παράρτημα αυτό. 
xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

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

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