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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & άθλησης Γιάννης  Γάλλος 

διακηρύσσει  τη διεξαγωγή 

    συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση του 
πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού  Πάρκου Αθλητισμού και 
Αναψυχής», για ένα έτος, συνολικού ποσού 40.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου 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.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις 

Η προς ανάθεση 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» 

  Τις διατάξεις της Υ.Α. 57654 (Φ.Ε.Κ 1781 τ. Β΄/23-05-2017) «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

 Την κατευθυντήρια οδηγία υπ’άριθ. 24 της απόφασης 01/15-04-2020 της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), "Ειδικά ζητήματα 
ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19” 

 Το Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ006571875) 

 Τη με αριθ. 42/2020 ΑΔΑΜ:(20REQ006580434 2020-04-15) Απόφαση  
Ανάληψης Υποχρέωσης 

 Τη με αριθ. πρωτ. 1881/13.4.2020 μελέτη τεχνική έκθεση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας. 

 Τη με αρ. 6/2020 απόφαση Ε.Ε. που αφορά τoν ορισμό επιτροπής 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και τον ορισμό επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων. 

 Τη με αρ. 7/2020 απόφαση Ε.Ε. που αφορά την κατάρτιση όρων διακήρυξης, 
έγκριση τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 
Καλλιθέας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Προϋπολογισμός  
 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προς ανάθεση  εργασίας ανέρχεται 
στη συνολική δαπάνη  ποσού   σαράντα χιλιάδων ευρώ  (40.000,00) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και 
πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2020 συνεχιζόμενη στον 
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του Νομικού Προσώπου βαρύνοντας 
συγκεκριμένα τους κωδικούς πιστώσεων με στοιχεία : 

 





 

 

 

 

 

 
Α/Α Κ.Α. ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΠΟΣΟ για το 

έτος 2020 
 

 
1 

 
  15/6142.0013 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  
ΠΑΡΚΟΥ 

 

28.000,00  € 

 

 

   Το ποσό ύψους 28.000,00 ευρώ της δαπάνης θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2020, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους 
12.000,00 ευρώ θα προβλεφθεί σε αντίστοιχη Κ.Α. στον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2021 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  :  Συμβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
- Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
- Η τεχνική περιγραφή –τεχνική έκθεση  
- Η συγγραφή υποχρεώσεων 
- Η οικονομική  προσφορά του υποψηφίου 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 
4.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα στα γραφεία 

του νομικού προσώπου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας 
πρώην ολυμπιακά ακίνητα (κτίριο Α230) από την Αρμόδια Επιτροπή που ορίστηκε  
με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

4.2. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
ορίζεται  η 10:30 π.μ., στο Γραφείο  Πρωτοκόλλου του Νομικού Προσώπου, στις 
ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (πρώην ολυμπιακά ακίνητα - 
κτίριο Α230). Το ίδιο ισχύει και για ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: e-mail :  oikonomiko@dimoskallitheas-opaa.gr   
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  : Διάθεση διακήρυξης – Πληροφορίες       
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη, το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού από τα γραφεία του 
νομικού προσώπου και να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο  210 9598.555 (εσωτ.-4-) και στο 210 9404454 αρμόδιος υπάλληλος κο 
Χρυσαφάκης Μάνθος 
 

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. 

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 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα [ή 
συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. : ] Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 
συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην […..] γλώσσα [συνολικά] [μερικά]. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 
έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.]1 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.2 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

                                                           
 

 

 

 





 

 

 

 

 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188).3 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε 
από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 
με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

[Συμπληρώνεται και διαμορφώνεται αναλόγως μετά από επιλογή της Α.Α.:] 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα.... [πχ αγγλική], χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Οδηγίες  σχετικά με τη διαμόρφωση, συμπλήρωση και υποβολή 

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 
παράρτημα 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 τo 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. & Κατευθυντήρια Οδηγία 15- ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

           Για τη δήλωση ΤΕΥΔ  (και τις λοιπές ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις)  δεν απαιτείται 
η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση, καθώς 
υπογράφεται ψηφιακά και  πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης εντός των τελευταίων 
δέκα  (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. 
 
Υποχρέωση υπογραφής 
Με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017, προστίθεται, μετά το 
άρθρο 79 του ν. 4412/2016, άρθρο 79Α (“Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης”), ως εξής: 
 «Άρθρο 79Α 
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, 
είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται 
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).». 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες σύναψης που είναι σε εξέλιξη και 
είναι στο στάδιο πριν την κατακύρωση. 
 
 

Λόγοι απόρριψης προσφορών4 
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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 πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 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) Συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, [αν 
τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται:] η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο ....................., 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές [εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς]. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 
περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) 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) [συμπληρώνεται εφόσον δεν έχει τεθεί όρος αναπροσαρμογής:] 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. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 6ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα –οικονομικοί φορείς - εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος -μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Π.Ο.Ε, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
Α  139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., καθώς και 

δ)  σε τρίτες  χώρες  που δεν  εμπίπτουν στην  περίπτωση  γ’  και  έχουν 
συνάψει  διμερείς  ή πολυμερείς  

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις των α. 73 και 74 του ν. 4412/2016. 
Για την ανωτέρω υπηρεσία 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). 

 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου5. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
 α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

                                                           
5 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   4497/2017. 





 

 

 

 

 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής  νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
3. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 
τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
4. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
5. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
6. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης. 
7. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν 
παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
8. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. 
9. 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. 
10. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
11. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
12. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.  
 

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 

 

6.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
α)   Συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ως παράρτημα Α 

“Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”και υπογεγραμμένο:  

 





 

 

 

 

 

β) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί 
στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας  Διακήρυξης (άρθρο 
7). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

 
γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του 

υποψήφιου νομικού προσώπου 
1. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (στοιχεία 

ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο), ήτοι  Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινές 
φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε., ΙΚΕ και Ε.Ε.).  

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
δ)  παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν 

με αντιπρόσωπό τους. 
-Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπο τους (αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία).  
-Όταν πρόκειται για εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται εκ του πρωτότυπου και με 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Στην 
περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), αντίγραφο εκ του ενιαίου 
βιβλίου πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και της διαχείρισης  και με θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής του διαχειριστού της. 

Α. οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού 
τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

Β. οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και 
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

-Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα 
κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α', β', 
και γ΄ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 του Ν. 
4412/2016).  

 

Σημείωση προς όλους τους συμμετέχοντες: 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. 
 
 

6.2 Τεχνική προσφορά 





 

 

 

 

 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή 
αποκλεισμού, 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 προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν και των σχετικών με αυτή διατάξεων 
και της αποδέχεται πλήρως  και ανεπιφύλακτα. 

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι 
μικρότερος από τον ζητούμενο. 

2. Να προσκομίσει κατάλληλα έγγραφα τουλάχιστον δύο ατόμων του 
προσωπικού του, που να πιστοποιείται ότι έχουν εκπαιδευτεί σε ασφάλεια εργασιών 
σε ύψος και τεχνικές ασφαλούς αναρρίχησης και καταρρίχησης. Σε περίπτωση κατά 
την οποία ο συμμετέχων δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, θα πρέπει να 
προσκομίσει τα ανάλογα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις των ατόμων που θα 
συνεργαστεί που έχουν την εκπαίδευση αυτή, ότι δέχονται να συνεργαστούν μαζί του 

για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. 
          3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου,  για τη διαθεσιµότητα όλων 

των εργαλείων για τις ανάγκες υλοποίησης των εργασιών συντήρησης. 

          4. Αποδεικτικά εμπειρίας: Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και των νομίμων 

αποδεικτικών για την απόδειξη εμπειρίας, τουλάχιστον  δύο συμβάσεων οι οποίες να 

έχουν υπογραφεί τα έτη 2017-2019, ελάχιστης συνεχόμενης διάρκειας 12 μηνών, σε 

παρόμοιες συντηρήσεις  σε φορείς του Δημοσίου, νπδδ, νπιδ, ή στον ιδιωτικό τομέα 

για  συντήρηση πρασίνου σε  παρόµοιας έκτασης εγκαταστάσεων  ιδιωτικών ή 

δημοσίων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να περιλαμβάνονται  εργασίες 

συντήρησης ταρατσόκηπων/πράσινων δωμάτων, αρδευτικού δικτύου και 

φυτοπροστασία με βιολογικά μέσα. Σε περίπτωση  που αφορά δημόσιους φορείς θα 

συνοδεύεται από την σύμβαση, βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή συμφωνητικά  

θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ ή τη κατάσταση συμφωνητικών  της παραγράφου 

16 του άρθρου 8 ν.1882/90 και τιμολόγια όσον αφορά ιδιωτικούς φορείς. 

          5.Να  καταθέσει βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας, από αναγνωρισμένη 
τράπεζα ή το ΤΜΕΔΕ ποσού  τουλάχιστον  ίσο  ή  μεγαλύτερο  του  
Προϋπολογισμού  της  μελέτης  χωρίς  τον  Φ.Π.Α., έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της  προσφοράς. 
          6. Τα πιστοποιητικά που αφορούν : 

 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001  ή ισοδύναμο) 

 Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9001  ή ισοδύναμο) 

 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας(OHSAS 18001ή ισοδύναμο) 

           Τα παραπάνω πιστοποιητικά του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς με πεδίο πιστοποίησης τη 
συντήρηση αρδευτικών, ενσωμάτωση λιπασμάτων, καταπολέμηση ασθενειών, 
κλαδεμάτων,  αποψιλώσεων και εργασίες συντήρησης ταρατσόκηπων/πράσινων 
δωμάτων. 

         7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι : 

           Διαθέτει ή είναι ο ίδιος ή θα συνεργαστεί με γεωπόνο ή δασολόγο ή 
τεχνολόγο γεωπονίας ή δασοπονίας και έχουν αποδεδειγμένη εγγράφως 
εμπειρία στην συντήρηση του πρασίνου παρόμοιας έκτασης εγκαταστάσεων  

ιδιωτικών ή δημοσίων. 
  Ο επιβλέποντας επιστήμονας (ονοματεπώνυμο) πρέπει να έχει την 

αντίστοιχη εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες. 





 

 

 

 

 

        8.  Το πτυχίο του επιβλέποντα επιστήμονα. 

9. Κατάσταση προσωπικού του υποψηφίου από την επιθεώρηση 
εργασίας συνοδευόμενη από το πτυχίο του επιβλέποντα επιστήμονα εάν 
δεν είναι ο ίδιος.  Ρητά δηλώνεται ότι στην βεβαίωση θα πρέπει να 
αναφέρεται το όνομα του επιβλέποντα  επιστήμονα (γεωπόνο ή δασολόγο ή 

τεχνολόγο γεωπονίας). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, εκτυπωμένη 
την κατάσταση προσωπικού και υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας. 

10. Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.  

11. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν οι ίδιοι ως εκπρόσωποι ή 
άτομο από το προσωπικό  της εταιρίας τους «Άδεια Καταπολέμησης Εντόμων και 
Τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.  

        12. Όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής εμπειρίας καθώς 
και της χρηματοοικονομικής και οικονομική επάρκειας, ένας οικονομικός φορέας 
μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτούς. 

 Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνον εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

 Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (ιδιωτικό συμφωνητικό).   

 

ΑΡΘΡΟ  7ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 
2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων 

των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών. 

 
 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 

υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2)  επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. ήτοι ποσού   645,16 ευρώ  και θα 
αφορά το σύνολο της εργασίας. 





 

 

 

 

 

-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημέρας 
του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο ή έχει εκδοθεί σε 
συνάλλαγμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, 

υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για ποσό ίσο με το (πέντε) 5 επί τοις %  της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς τον Φ.Π.Α. - Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης της 
υπηρεσίας, κατά δύο (2) μήνες. 

 Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις 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) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών - φάκελος 
προσφοράς 

8.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν 
προσφορές   μέχρι την Δευτέρα 1 Ιουνίου και ώρα λήξης η 10:30 π.μ. (ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών 

8.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, μέσω 
εταιρειών ταχυμεταφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή αρχείου 
pdf και παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

8.3. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού αποσφραγίζονται μαζί με τις άλλες την μέρα και ώρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

8.4. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
8.5. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό της προμήθειας. 
γ. Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ». 
δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα 
στ. Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 
 

8.6. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά εις 
διπλούν (πρωτότυπο  και αντίγραφο) και η εγγύηση συμμετοχής. 

α. Τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο με 
την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”  εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) 

β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (υπόδειγμα  εντύπου της 
υπηρεσίας, συμπληρωμένο από τον προσφέροντα με υπογραφή και σφραγίδα) 
τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο). 

8.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σε αυτόν.  

8.8. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου τα τεχνικά 
στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 





 

 

 

 

 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

8.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και 
μονογραμμένη.  

8.10. Επιθυμητό είναι όλα τα έγγραφα των φακέλων των προσφορών να είναι 
κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ με τη σειρά που αυτά ζητούνται ώστε να μην 
υπάρχει πρόβλημα απώλειάς τους. 

8.11. Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που 
υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται. 

8.12. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της 
διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού.  

Από τις διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

8.13. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται 
δεκτές. 

8.14. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών  
9.1. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ (€). 
9.2. 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 νομικό πρόσωπο. 

9.3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
δίδεται ενιαία, για την προκηρυχθείσα εργασία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

9.5. Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.6. 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 νομικό πρόσωπο 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 ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των 
προτέρων μετρήσεις. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο :  Αποσφράγιση προσφορών-ανακοίνωση – αξιολόγηση 
 
10.1. Αφού περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, απαγορεύεται για 

οποιοδήποτε λόγο κατάθεση και παραλαβή μεταγενέστερης προσφοράς.  
 
Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά από την λήξη 

της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 





 

 

 

 

 

 
10.2. Η Επιτροπή διαγωνισμού στη συνεδρίασή της πραγματοποιεί την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς  που  υποβλήθηκαν. Ο υποφάκελος που 
βρίσκεται μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο και περιέχει την οικονομική προσφορά 
παραμένει ως έχει  και αναγράφεται πάνω σ΄ αυτόν ο αύξων αριθμός του κυρίως 
φακέλου. 

 
10.3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η 

Επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων και 
αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε 
φύλλο και συνολικά από τα μέλη της Επιτροπής.  

 
 Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
10.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά 

την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από 
συλλογικό όργανο είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας μετά 
από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις 
διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.  

 
10.5. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του 

διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους δεν έχουν 
καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό. 

 
10.6. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές επαναφέρονται οι 

σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους, αποσφραγίζονται για την ανάδειξη του 
μειοδότη σύμφωνα με τα κριτήρια του πιο κάτω άρθρου.  

 
 Επισήμανση: Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι ο αριθμός των 

συμμετεχόντων και  ο όγκος των προς έλεγχο δικαιολογητικών /τεχνικών 
προσφορών είναι μεγάλος  ή η ώρα περασμένη και αδυνατεί να συνεχίσει τις 
εργασίες της αυθημερόν, τότε ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι θα συνεχίσει τις 
εργασίες της τις επόμενες ημέρες. 

10.7 Όταν η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της ή στάδιο των εργασιών 
της, συντάσσει το κατά Νόμον πρακτικό και διαβιβάζει το φάκελο στην Ε.Ε. για να 
αποφασίσει σχετικά .  

 
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  εντός δέκα ημερών  σε 

φάκελο μέσω ταχυδρομείου, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο e-mail :  oikonomiko@dimoskallitheas-opaa.gr  σε  μορφή αρχείου 





 

 

 

 

 

pdf,  με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατά περίπτωση και 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  

1 Α). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , όπως εκάστοτε ισχύει,  όπου θα αναφέρει 
τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται ο υποψήφιος οικ. 
φορέας στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
τόσο για τους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό . 

  Β). Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες) 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 (που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση).  
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά : 
Α) στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης,  
Β) όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,  
Γ) όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε 
ασφαλιστικούς οργανισμούς.    
Διευκρινίζεται ότι: 

 Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΕΠΕ) θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
τόσο για όλα τα μέλη τους/εταίρους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτές προσωπικό.  

 Οι Ι.Κ.Ε.   θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για τους διαχειριστές και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό. 

 Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό. 





 

 

 

 

 

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 τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι 
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων6 
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. Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο ένορκη δήλωση, 
αυτή μπορεί  να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένου του γνησίου της 
υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια  δικαστική ή διοικητική Αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή 
Μητρώου (στο οποίο υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος ο φορέας)  ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης από το όποιο να προκύπτει  η άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, η συναφής  με το αντικείμενο των προς ανάθεση 
υπηρεσιών. 
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 6.1 παρ. 1 της 
παρούσας Διακήρυξης. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
- φυσικά πρόσωπα  
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε, ΙΚΕ. 
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε. 

                                                           
 

 





 

 

 

 

 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί. 
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. 
6. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017), από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν υπάρχουν  πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 
Με την παράγραφο 46 του άρθρου 43 του ν.4605/19 προβλέπεται ότι μέχρι την 
πλήρη λειτουργία του πληροφορικού συστήματος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ 
μπορεί να αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου οικονομικού 
φορέα, και όχι κατ’ ανάγκη με ένορκη βεβαίωση. Επίσης, προβλέπεται ότι αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
 
Διευκρινίζεται ότι: 
Οι Συνεταιρισμοί καταθέτουν  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου και  
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Ενώσεις προμηθευτών 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατατίθενται και από 
όποιον οικ. φορέα έχει καταθέσει ΤΕΥΔ στο φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής ,  στα πλαίσια των διατάξεων στήριξης στην ικανότητα τρίτου,  
καθώς η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποδείξει ότι οι φορείς- στις ικανότητες 
των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας- πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα 
με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016.  

 Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει 
έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και 
του άρθρου 74.  

Η επιτροπή διαγωνισμού  εισηγείται/γνωμοδοτεί με πρακτικό επί της αποδοχής ή μη 
των παραπάνω δικαιολογητικών το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Ε.Ε. για τη 
λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης  είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης.  
Η Εκτελεστική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη 
στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που 
διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες, ως ο Νόμος ορίζει 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 

1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της 
προθεσμίας του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η 





 

 

 

 

 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 
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).  

   
Με το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. (Α’ 
84)προβλέφθηκαν, κατόπιν και σχετικής πρότασης της Αρχής, ειδικές 
διατάξεις, ως ακολούθως: 

 
 «1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας 
σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 
2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής 
λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας 
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αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο 
να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών 
του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), που 
προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), 
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 
σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα 
ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, 
β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην 
οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης.  
2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των 
σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της 
αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής 
λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης 
συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε 
δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των 
προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων.  
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης 
του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, 
κατά τα λοιπά, τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή 
υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του 
άρθρου 80 του ν. 4412/2016.  
4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία».  
Επισημαίνεται ότι η ως άνω δυνατότητα υπεύθυνης δήλωσης καταλαμβάνει, πέρα 
από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα αρμόδια Δικαστήρια, και τυχόν άλλα 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (πχ. ασφαλιστικούς 
φορείς) και των οποίων δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή έγχαρτη έκδοση, λόγω 
θέσης τους σε μερική αναστολή λειτουργίας.  
Σύμφωνα με την παρ. 2 ο επιλεγείς ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της 
προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών, σε περίπτωση κωλύματος 
υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας 
έκδοσης αυτών, λόγω της ολικής ή μερικής αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων 
αρμόδιων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλον σοβαρό λόγο. Η προθεσμία παρατείνεται με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
Στην παρ. 3 προβλέπονται οι συνέπειες σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η 
εκπρόθεσμη υποβολή τους συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, 
απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής 





 

 

 

 

 

των προβλεπόμενων στο νόμο (4412/2016) κυρώσεων. Προβλέπεται επίσης στην 
περίπτωση αυτή, μία ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου, καθώς η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της 
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 
αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος.  
Εν προκειμένω τηρείται, ως προς την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής από τον 
υποκατάστατο ανάδοχο, η διαδικασία της παρ. 1 ήτοι η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης και η εκ των υστέρων προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων 
του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.  
Στην παρ. 4 ορίζεται ρητά ότι η εκκαθάριση ων σχετικών δαπανών και εξόφληση του 
αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η 
προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά 
περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία. Η εν λόγω παράγραφος αποτελεί μία δικλείδα 
ασφαλείας και ένα κατ’ ουσίαν αντιστάθμισμα στην ευελιξία που παρέχεται με τη 
δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης αντί των αποδεικτικών μέσων, τα οποία , 
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν εκ των υστέρων και θα ελεγχθούν στη 
φάση της εκκαθάρισης δαπανών και της ενταλματοποίησης, μαζί με τα υπόλοιπα 
νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής, προκειμένου να καταβληθεί η αμοιβή του 
αναδόχου. 

 
 
 

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 προβλεπομένου 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 δεν 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 στην Ε.Ε., η οποία και αποφασίζει: 

α. Κατακύρωση της προς ανάθεση εργασίας. 
β. Επανάληψη του διαγωνισμού με ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ μειοδοτών με ισότιμες προσφορές, για 

την επιλογή αναδόχου. 
δ. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση 

της εργασίας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης /διαπραγμάτευσης με απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε. Τελική ματαίωση της εργασίας. 
 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση  με Απόφαση της 

Ε.Ε, 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 την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης 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 παραβόλου. (άρθρο 127 παρ.3 
Ν.4412/2016). 

Οι ανωτέρω  αποφάσεις της Ε.Ε., 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 
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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 
νομικό πρόσωπο. 

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 
- Την προς ανάθεση εργασία 
- Την συμφωνηθείσα τιμή 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
- Τον τρόπο παραλαβής 
- Τον τρόπο πληρωμής 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας 
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του νομικού προσώπου στον 

οποίο έχει εκχωρηθεί το σχετικό δικαίωμα υπογραφής. Η σύμβαση τροποποιείται 
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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  
 
 Το πλήρες σώμα  θα αναρτηθεί  στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  στον ιστότοπο 

του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 10 
ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού  και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Καλλιθέας www.kallithea.gr. 

 
 
 Η περίληψη του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο. 
 
 

           Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στο τοπικό τύπο βαρύνουν τον 

ανάδοχο.    

 
 
    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
Ν.Π.Δ.Δ. OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ                                                             
 «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»                                    
                                                                                                                      

      
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.  

Ομοίως αναφερόμενα στο άρθρο 7Β της διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να 

περιλαμβάνει τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους [ή στην περίπτωση που 

οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύονται τμηματικά, 

κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που 

παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 

ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 

όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους 

                                

4. Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  





 

 

 

 

 

Η πληρωμή της αξίας παρούσης θα γίνει τμηματικά ή συνολικά μετά τις εκάστοτε 

παραδόσεις στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών [ο 

εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων] 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια 

υπηρεσία . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του 

υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης, 

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής του κάθε φορέα στο όνομα του εκάστοτε αναδόχου, βάσει της από αυτήν 

αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού των 

φορέων οικονομικού έτους 2020-2021. 

Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Καλλιθέας. Η 

καταβολή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά μετά από την έκδοση των σχετικών 

τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

       Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την 

παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος 

επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις 

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:  κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 

4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας % επί του καθαρού ποσού. 

 
5.   Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

 
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.[η παράγραφος αυτή συμπληρώνεται κατά 

περίπτωση από την Α.Α. με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης και 

παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης ή του σχετικού Παραρτήματος αυτής] 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από 

κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που 

δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με 

το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 





 

 

 

 

 

υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής]. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας [συμπληρώνεται αναλόγως 

από την Α.Α.] επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 

ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

6. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων  των παραγράφων ‘’Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις’’ 

και ‘’Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση’’, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη 

σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

                                                   

                                            

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από την  Επιτροπή παραλαβής υλικών-προμηθειών-υπηρεσιών για το Δημοτικό πάρκο 

Αθλητισμού και Αναψυχής η οποία και θα εισηγείται  στην Ε.Ε. για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της [ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση] να ορίζει για την 

παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. 





 

 

 

 

 

Με την ίδια απόφαση [ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων] δύνανται να ορίζονται 

και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 

φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 

σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους 

όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να 

απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης. 

1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 

ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της 

σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα 

συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο 

συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης 

της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

2  Διάρκεια σύμβασης  

2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος [το εν λόγω χρονικό διάστημα 

αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν 

ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο 

που ορίζεται στο συμφωνητικό]  

 

2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό 

αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου7. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος8  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του 

ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα 1.1της παρούσας. 

[Οι Α.Α. περιγράφουν αναλυτικά τον τρόπο παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και 

παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης καθώς και τη 

διαδικασία ελέγχου] 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος [σύμφωνα με τα όσα 

έχει ορίσει ανωτέρω η Α.Α.], μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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 υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 

ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων9.  

 

4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή /και παραδοτέων [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική 

διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 

 

                                                           
 

 





 

 

 

 

 

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) 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ - Κωδικός  

Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [52276] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  Τ.Θ.78514  Τ.Κ.17602 

-  Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΕΛΙΓΚΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ- ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2109598555] Εσωτ.-4- 

- 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):  

 
[45112710-5]-Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [52276] 

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

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





 

 

 

 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 





 

 

 

 

 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

 

 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





 

 

 

 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

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. 

 





 

 

 

 

 

Δ: 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).  





 

 

 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 





 

 

 

 

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 

 





 

 

 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 

 





 

 

 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

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
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 





 

 

 

 

 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

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 

[] Ναι [] Όχι 





 

 

 

 

 

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;  

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
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): [……]    

 

 
 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ            

*Στις τιμές μονάδας έχουν αναχθεί το κόστος της εργασίας, των απαιτουμένων υλικών, καθώς
 και των  
απαιτουμένων αναλωσίμων και καυσίμων για τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.  
*Οι τιμές περιλαμβάνουν  εργολαβικό όφελος, λειτουργικά έξοδα, πιθανές αποσβέσεις μηχανο
λογικού  
εξοπλισμού, χρηματοοικονομικά κόστη κ.λ.π. 

 

Καλλιθέα   ………./……../2018 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:……………………………………………………………………… 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ………………………………………………………………. 
 

Δ/ΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………. 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………….FAX: ………………………………… 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                             

 

 

Α/Α Είδος εργασίας 

Επαναλήψεις 
Ανά έτος 

Κόστος 
ανά 

επανάληψη Σύνολο (€) 

1 

Έλεγχος λειτουργίας Αρδευτικού 
δικτύου Προγραμματισμός – 
Αποκαταστάσεις ορθής λειτουργίας 
Αρδευτικού δικτύου 12   

2 Λίπανση 2   

3 
Διαμόρφωση κόμης (κλάδεμα) 
δένδρων 1   

4 Διαμόρφωση κόμης (κλάδεμα) θάμνων 3   

5 

Συντήρηση, διαμόρφωση 
,αντικαταστάσεις (αφορά και τα φυτά 
των Πρ. Δωμάτων) κατεστραμμένων 
φυτών χαμηλής ανάπτυξης, φυτών 
εδαφοκάλυψης & αναρριχώμενων  3   

6 
Φυτοπροστασία / Βιολογική 
καταπολέμηση  2   

7 
Βοτάνισμα φυτών / καθαρισμός χώρου 
φυτών   * 15   

8 
Εργασίες συντήρησης  πράσινων 
δωμάτων  12   

  

Άθροισμα  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  





 

 

 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Το αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η συντήρηση του πρασίνου 

στο περιβάλλοντα χώρο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Η εργασία συντήρησης περιγράφεται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή 

της μελέτης. 

Για τη εργασία ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει συνεργείο αποτελούμενο 

από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και  πλήρως εξοπλισμένο με τα 

κατάλληλα μηχανήματα που  θα   χρειαστούν   για   να   φέρει   σε  πέρας   

την  εκτέλεση   της συγκεκριμένης εργασίας , σύμφωνα με τις οδηγίες της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Η απομάκρυνση των προϊόντων από τις εργασίες συντήρησης  θα γίνεται 

άμεσα και με ευθύνη του συνεργείου. 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα 

τυχαίνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% και υπολογίστηκε με τιμές αγοράς ύστερα από έρευνα που 

διενεργήθηκε. 

Οι εργασίες συντήρησης πρασίνου που θα εκτελεστούν αφορούν χρονικά 

ένα πλήρες ημερολογιακό έτος και θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς 

των οικ. ετών 2020 & 2021 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με Κ.Α. 15.6142.0013 και τίτλο: 

«Ανάθεση έργου Συντήρησης πρασίνου Αθλητικού Πάρκου». 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. Να είναι ο ίδιος ή η επιχείρησή του να απασχολεί αποδεδειγμένα κατ’ 

ελάχιστο ένα πτυχιούχο Γεωτεχνικό (Γεωπόνο - Τεχνολόγο Γεωπονίας 

– Δασολόγο - Δασοπόνο) που θα παρευρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

των εργασιών επιβλέποντας το συνεργείο. Η παρουσία του θα είναι 

υποχρεωτική στο χώρο των εργασιών. 





 

 

 

 

 

2. Να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους 

για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να προκληθεί κατά τη 

διάρκεια των εργασιών του συνεργείου του. 

 Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται όλα τα μέσα που 

θα χρησιμοποιηθούν (μηχανήματα, υλικά και τρόποι εφαρμογής αυτών) να 

είναι της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 Η ισχύς της σύμβασης θα είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής 

της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροχή της υπηρεσίας συντήρησης πρασίνου στο πάρκο 

Αθλητισμού και αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας έχει σκοπό τη διατήρηση του 

πάρκου σε υψηλό αισθητικό επίπεδο, έτσι ώστε οι χώροι αυτοί να 

ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος της 

εργασίας, ο οποίος θα πρέπει να προβαίνει έγκαιρα, αποτελεσματικά και με 

δικές του δαπάνες στην λήψη όλων εκείνων των αναγκαίων μέτρων για την 

διατήρηση της υψηλής αισθητικής αλλά και της ασφαλούς χρήσης των χώρων 

πρασίνου του Πάρκου. Σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης ή μη 

συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της υπηρεσίας, η επιτροπή παραλαβής 

της εν λόγω υπηρεσίας, μπορεί να εισηγηθεί την επιβολή των 

προβλεπόμενων από τον νόμο ποινικών ρητρών, να διατάξει την 

αποκατάσταση των ζημιών με δαπάνη του αναδόχου ή και να αρνηθεί να 

παραλάβει την παρεχόμενη από τον ανάδοχο υπηρεσία.  

Το πάρκο εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 28 στρεμμάτων εντός των 

οποίων έχουν κατασκευαστεί κολυμβητήριο  (με τους βοηθητικούς του 

χώρους)  γήπεδο ποδοσφαίρου (με αποδυτήρια)  καθώς και Παιδική Χαρά 

ενώ ο  καθαρός  χώρος πρασίνου  είναι περίπου 9,5 στρέμματα . 

Στις οροφές των κτηρίων  υποδομής των αθλητικών εγκαταστάσεων  

(τρία κτήρια) έχουν κατασκευαστεί  Πράσινα  Δώματα  συνολικής έκτασης 

περίπου 1.035 m2  

 

Το φυτικό υλικό του πάρκου αποτελείται από φυτά της Ελληνικής χλωρίδας: 

 φυτά χαμηλής ανάπτυξης, κυρίως αρωματικά  (λεβάντα, δενδρολίβανο 

κλπ.) 

 φυτά εδαφοκάλυψης (κισσός, δενδρολίβανο έρπον κλπ.) 

 αναρριχώμενα (ρυγχόσπερμα) 





 

 

 

 

 

     θάμνοι (σχίνος, πικροδάφνη κλπ.) 

     Δένδρα (πλατάνια, ελιές κλπ.)  

Οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης πρασίνου είναι: 

 

1. Η συντήρηση των δένδρων και των θάμνων των χώρων πρασίνου: 

Η συντήρηση των δένδρων και των θάμνων περιλαμβάνει την υποχρέωση 

του αναδόχου να παρακολουθεί, καλλιεργεί, διαμορφώνει και καλλωπίζει 

τα δένδρα και τους θάμνους . Ειδικότερα η εν λόγω υπηρεσία αφορά:  

 

1.1  Την διαμόρφωση και το κλάδεμα των δένδρων και των 

θάμνων, ανάλογα για το σκοπό που έχουν φυτευτεί π.χ. μπορντούρες, 

ανθοφόρα, φράχτες κλπ. Η διαμόρφωση, ο σχηματισμός και το κλάδεμα 

θα γίνονται όπως προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης που 

ακολουθεί αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες και τις εντολές του επιβλέποντος της υπηρεσίας, 

 

  1.2  Την λίπανση των εν λόγω φυτών, η οποία θα 

πραγματοποιείται με τη μέθοδο της υδρολίπανσης μέσω του 

αρδευτικού δικτύου τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, μία (1) το 

Φθινόπωρο και μία (1) την Άνοιξη, με σύνθετα λιπάσματα, σε 

ποσότητες περίπου 30 kgr / στρέμμα. Σε περίπτωση τροφοπενίας των 

φυτών, ο ανάδοχος θα επεμβαίνει με ανάλογο σκεύασμα. Η λίπανση θα 

γίνεται μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα και η προμήθεια 

λιπασμάτων βαρύνει τον ανάδοχο. Κατά την υδρολίπανση , πρέπει 

να λαμβάνονται ορισμένα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας 

τα οποία έχουν ως εξής : 

 1.Ελεγχος των  φίλτρων για αποφυγή εμφράγματος του δικτύου από 

αδιάλυτα σωματίδια του λιπάσματος , τυχόν ίζημα κ.λ.π.  

2. Έλεγχος καλής λειτουργίας των βαλβίδων αντεπιστροφής που να 

αποκλείουν την ρύπανση της πηγής νερού από λίπασμα .  





 

 

 

 

 

   3.∆ιοχέτευση καθαρού νερού ( χωρίς λίπασμα) στο τέλος της άρδευσης για 

τον καθαρισμό του δικτύου . 

 

1.3  Την φυτοπροστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής 

περιόδου, έτσι ώστε να είναι πλήρως απαλλαγμένα από μυκητολογικές 

ασθένειες, εχθρούς και παράσιτα. Οι επεμβάσεις θα γίνονται με 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα βιολογικής καταπολέμησης – ωφέλιμα 

έντομα  ( Coccinella septempunctata, Chrysoperla carnea , Macrolophus 

Pygmaeus  , κλπ ) και επικουρικά με  εγκεκριμένα από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης κατάλληλα για χρήση σε αθλητικούς χώρους και 

παιδότοπους φυτοφάρμακα.  

 

1.4  Την αντικατάσταση των φυτών και γενικά του φυτικού υλικού 

που έχει πάθει βλάβη ή έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του αναδόχου 

με φυτά ίδιων προδιαγραφών. Σε περίπτωση εξωγενών παραγόντων 

(βανδαλισμοί, ασθένειες μη αναστρέψιμες κλπ.) το κόστος προμήθειάς 

τους θα βαρύνει την υπηρεσία και η αντικατάσταση θα γίνεται κατόπιν 

συνεννόησης με τον επιβλέποντα.  

 

1.5  Τον έλεγχο  στήριξης  των υπαρχόντων  δενδρυλλίων και τη 

στήριξη αυτών που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες του φυτού, με χρήση κατάλληλων στηριγμάτων 

ή προσδέσεων, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η σωστή στάση των δένδρων 

όσο και η προστασία των φλοιών τους,  

 

1.6  Τον τακτικό έλεγχο για την ύπαρξη ξερών κλαδιών, κοπή 

αυτών και απομάκρυνσή τους.    

Η κάτω οροφή των δένδρων θα βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 

2,50 μ. (αφορά τα μεγάλα σε ηλικία δένδρα). Η πιο ενδεδειγμένη εποχή 

αυτής της εργασίας θεωρείται αυτή που προηγείται της βλαστικής 

περιόδου, δηλ. το αργότερο μέχρι τον μήνα Φεβρουάριο. Σε έκτακτες και 

επικίνδυνες περιπτώσεις, όταν η κοπή κλαδιών γίνεται άλλες εποχές (και 

ιδιαίτερα με μεγάλες τομές) πρέπει να ακολουθεί επούλωση των τομών. Σε 

περιπτώσεις που το ύψος επέμβασης (κοπή ξερών και επικίνδυνων 





 

 

 

 

 

κλαδιών) είναι μεγάλο ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την 

υπηρεσία για τον κίνδυνο έγκαιρα . Το ανυψωτικό μηχάνημα (γερανό) 

τον χορηγεί η υπηρεσία και ο ανάδοχος με δικούς του 

εξειδικευμένους τεχνίτες στην εργασία αυτή εκτελεί τις κοπές .  

 

2. Τη συντήρηση των φυτών εδαφοκάλυψης: 

Εκτός από τη γενική συντήρηση που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, όπου είναι απαραίτητο θα γίνεται ανανέωση-εγκατάσταση 

νέων όμοιων φυτών (χωρίς την προμήθεια αυτών).  

 

2.1  Το βοτάνισμα: 

Στους χώρους του πάρκου, και ειδικότερα  στους χώρους των φυτών 

εδαφοκάλυψης και χαμηλής βλάστησης όπου έχει τοποθετηθεί 

διακοσμητικό χαλίκι η εργασία θα γίνεται αποκλειστικά με τα χέρια  . 

Στους υπόλοιπους χώρους όπου είναι δυνατή η χρήση εργαλείων χειρός 

(π.χ τσάπες) θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς σε βάθος 12 

εκατοστών είναι τοποθετημένο το δίκτυο υπόγειας στάγδην άρδευσης . 

Χρήση  μηχανικών μέσων  (χορτοκοπτικά)  θα γίνεται μόνο με άδεια της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα αφορά μόνο χώρους που δεν έχουν 

χαλίκι . 

Κατά τη χρήση των χορτοκοπτικών απαγορεύεται η χρήση τους 

πλησίον των κορμών των δένδρων και  θάμνων  καθώς σε ένα δακτύλιο 

διαμέτρου περίπου 1 μέτρου τουλάχιστον θα γίνεται βοτάνισμα με τα 

χέρια ή με τσάπα . 

Δεν επιτρέπεται η χρήση χορτοκοπτικού στους χώρους με φυτά 

εδαφοκάλυψης .Σε καμία περίπτωση όμως δε θα γίνονται ζιζανιοκτονίες 

με χημικά μέσα εντός του πάρκου εκτός και αν υπάρχουν ειδικές 

εγκρίσεις για χημικά σκευάσματα και άδειες χρήσης από το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων για χώρους γενικά όπου 

συναθροίζονται παιδιά ( παιδικές χαρές , αθλητικοί χώροι ) ή σε πλατείες, 

πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το 

κοινό καθημερινά. Τυχόν ζιζανιοκτονίες με χημικά μέσα θα γίνονται μόνο 

μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα και πάντα σε χώρους που 

εγκρίνει η υπηρεσία .Η μέθοδος εφαρμογής θα είναι η ενδεδειγμένη για 





 

 

 

 

 

τέτοιους χώρους (εστιασμένη εφαρμογή) Η προμήθεια των ζιζανιοκτόνων 

θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

2.2  Το γενικό καθαρισμό των χώρων πρασίνου του πάρκου: 

 Αφορά την απομάκρυνση από όλους τους χώρους πρασίνου (με 

ευθύνη του αναδόχου) των προϊόντων κοπής, βοτανίσματος, κλαδέματος 

ή οποιασδήποτε άλλης επέμβασης που απαιτείται για τη συντήρηση και 

βελτίωση – εμπλουτισμό αυτών και την απόρριψή τους σε χώρους 

προσωρινής αποθήκευσης που θα υποδεικνύονται από την υπηρεσία. 

Ταυτόχρονα θα απομακρύνονται όλα τα ξένα αντικείμενα και 

απορρίμματα που βρίσκονται μέσα στους χώρους πρασίνου.  

Η οριστική απομάκρυνση θα γίνεται εντός δύο (2) ημερών από την 

έναρξη της εργασίας. Η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των 

υποπροϊόντων κλαδέματος, ξεβοτανίσματος και καθαρισμού θα βαρύνει 

τον ανάδοχο. 

Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί η συλλογή και απομάκρυνση των 

φύλλων από τα φυλλοβόλα δένδρα κατά τους Φθινοπωρινούς και 

Χειμερινούς μήνες από τους χώρους του πάρκου. Δεν αφορά, την 

παιδική χαρά, το γήπεδο ποδοσφαίρου και τον χώρο του κολυμβητήριου. 

 

3 .  Την άρδευση του φυτικού υλικού στους χώρους πρασίνου: 

Η συχνότητα άρδευσης καθώς και η ποσότητα νερού θα καθορίζονται 

από: i) τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ii) τις απαιτήσεις του φυτικού 

υλικού, iii) την εποχή του έτους (ιδιαίτερη προσοχή κατά τη θερινή 

περίοδο και σε περιόδους ξηρασίας), iv) τα χαρακτηριστικά του εδάφους 

(δομή – υφή, σύσταση, υγρασία). Αποτελεί ευθύνη του αναδόχου ο 

ορθός χρονικός προγραμματισμός. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του 

αρδευτικού δικτύου και η αποκατάσταση των όποιων βλαβών του 

δικτύου είναι αναγκαία συνθήκη για την διατήρηση του πάρκου . 

Σε βλάβες που προκαλούνται από βανδαλισμούς , το κόστος υλικών 

αποκατάστασης βαρύνει την υπηρεσία , ενώ οι εργασίες αποτελούν 

μέρος της παρούσας σύμβασης . 

Οι εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών που περιγράφονται στο 

ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης και ανάγονται ανά μήνα καλύπτουν 





 

 

 

 

 

οποίες βλάβες και όσες τον αριθμό  εμφανιστούν εντός της χρονικής 

διάρκειας του ενός μήνα. 

 

4 .  Την συντήρηση των φυτεμένων δωμάτων    

   Για την υγιή ανάπτυξη των φυτών αλλά και την σωστή λειτουργία του 

συστήματος  υποδομής  είναι απαραίτητος ο διαχρονικός έλεγχος και η 

συντήρηση των φυτεμένων  δωµάτων. 

    Η διαχείριση του φυτεμένου δώµατος/στέγης  περιλαμβάνει : 

•    Συντήρηση του συστήματος  υποδομής 

•    Συντήρηση του συστήματος άρδευσης 

•    Διαχείριση των φυτεμένων επιφανειών 

 Οι εργασίες στα φυτεμένα δώματα θα γίνονται υποχρεωτικά 

παρουσία της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκτέλεσης 

χωρίς την παρουσία της επίβλεψης, η εργασία δεν θα πιστοποιείται 

και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να την επαναλάβει. Για τον 

συντονισμό του αναδόχου και της υπηρεσίας, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να κοινοποιεί μέσω e-mail τουλάχιστον δύο (2) ημέρες 

νωρίτερα την πρόθεσή του να εκτελέσει την συγκεκριμένη εργασία.  

4.1  Την συντήρηση  του συστήματος υποδομής 

Ο έλεγχος του συστήματος  υποδομής ανά εξάμηνο περιλαμβάνει : 

1.  Έλεγχος λειτουργίας   της καλής αποστράγγισης και απομάκρυνσης 

του πλεονάζοντος νερού. 

•   Έλεγχος των υδρορροών 

•   Έλεγχο φρεατίων απορροής 

•   Έλεγχος περιμετρικής ζώνης υπερχείλισης 

2.  Έλεγχος  περιμετρικής  στήριξης  µεµβράνης  στεγανοποίησης  και  

των υλικών υποδοµής. 





 

 

 

 

 

3.  Έλεγχος αρτιότητας της υποδοµής 

4.  Έλεγχος του ποσοστού οργανικής ουσίας στο υπόστρωµα 

ανάπτυξης των φυτών. 

 

4.1.1   Τον έλεγχο λειτουργίας  της αποστράγγισης 

Καθ΄όλη την διάρκεια ζωής   του φυτεμένου δώµατος είναι 

απαραίτητος ο έλεγχος της καλής αποστράγγισης και απομάκρυνσης 

του πλεονάζοντος νερού από το σύστηµα υποδοµής. 

Για τον έλεγχο της καλής αποστράγγισης και απομάκρυνσης του 

πλεονάζοντος νερού  από  το  σύστηµα  υποδοµής,  κατά  την  

επίσκεψη  του  στο  δώµα  ο υπεύθυνος συντήρησης,   ελέγχει και 

καθαρίζει τις υδρορροές  στις οποίες είναι τοποθετημένα τα φρεάτια 

ελέγχου. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή  στις γωνίες και σε ειδικά σηµεία 

των σωληνώσεων. 

Ελέγχει και καθαρίζει τα φρεάτια   απορροής από τυχόν    ρίζες και   

τµήµατα υλικών εδαφικού υποστρώματος. 

Ελέγχει αν υπάρχει αδρανές υλικό   ή ύπαρξη ριζωμάτων και τα 

απομακρύνει στις   ζώνες   υπερχείλισης, που είναι κατασκευασμένες 

από αδρανή υλικά / βότσαλο στην περίμετρο των φυτεμένων δωµάτων / 

στεγών .   Καθαρίζει την ζώνη   των φυτών που αναπτύσσονται κοντά 

στην περίμετρο του φυτεμένου δώµατος και απομακρύνει τα φυτά που 

έχουν επιθετικό ριζικό σύστηµα. 

 

4.1.2  Τον έλεγχο µηχανικής  στήριξης της µεµβράνης                       

στεγανοποίησης και των υλικών υποδοµής. 

Για την καλή λειτουργία της στεγανοποίησης και αντιρριζικής προστασίας 

είναι απαραίτητος ο έλεγχος της περιμετρικής στερέωσης των   µεµβρανών 

στο στηθαίο. Ελέγχονται όλα τα στοιχεία της μηχανικής στερέωσης   των 





 

 

 

 

 

υλικών υποδοµής. Πραγματοποιείται έλεγχος γήρανσης των υλικών 

υποδοµής στα σηµεία που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και γίνεται 

αποκατάσταση αυτών . Επισκευάζονται άμεσα προβλήµατα και 

στεγνώνονται οι µικρές   οπές που τυχόν υπάρχουν . 

 

4.1.3  Τον έλεγχο αρτιότητας της υποδοµής 

Σε  περίπτωση    που  θα  διαπιστωθεί  ότι    έχει  διαρραγεί  η  

υποδοµή  του φυτεμένου δώµατος γίνεται διερεύνηση να βρεθούν τα σηµεία 

που πιθανά από προηγούµενες εργασίες έχει διαρραγεί η υποδοµή και 

επισκευάζονται άµεσα, 

4.2  Άρδευση 

 4.2.1  Συντήρηση δικτύου άρδευσης 

 Η συντήρηση του συστήματος άρδευσης θα περιλαμβάνει, σε συνεχή 

βάση, όλες τις αναγκαίες εργασίες παρακολούθησης και καθαρισµού του 

συστήµατος και  αντικατάστασης  των  τµηµάτων  που  υπέστησαν  βλάβη  

(καθαρισµός, επισκευές διαρροών, εκπλύσεις, ρυθµίσεις βαλβίδων 

µείωσης πίεσης και άλλων συσκευών, αντικατάσταση διαφόρων σωλήνων 

και σταλακτών, αντικατάσταση εξοπλισμού που υπέστη βλάβη κλπ.), ώστε 

να διατηρείται το σύστηµα άρδευσης σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. 

 ∆ύο  φορές  το  χρόνο,  µια  στην  έναρξη  και  µια  στα  µέσα  της  

αρδευτικής περιόδου,  θα  γίνεται  γενική  συντήρηση  του  δικτύου,  κατά  

την  οποία  θα ελέγχεται όλο το δίκτυο, θα επαναρρυθµίζονται οι πιέσεις, 

θα γίνεται καθαρισµός ή αντικατάσταση των επί µέρους εξαρτημάτων που 

παρουσιάζουν προβλήµατα και γενική έκπλυση του δικτύου. 

 Μετά το τέλος κάθε αρδευτικής περιόδου θα καθαρίζονται και θα 

αδειάζουν από νερό όλα τα φίλτρα. Η ποσότητα του νερού και η συχνότητα 

άρδευσης  εξαρτάται από τις υδατικές ανάγκες των φυτών, την 

βροχόπτωση την κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, σε συνδυασµό µε την 

ποσότητα νερού που συγκρατεί το σύστηµα υποδοµής. Κατά το διάστηµα 





 

 

 

 

 

της ξηράς  περιόδου  η εξατµισοδιαπνοή  που παρατηρείται είναι µμεγάλη 

και τα φυτά στηρίζουν τον εφοδιασµό τους σε νερό από την ποσότητα της 

υγρασίας που έχει αποθηκευτεί στο σύστηµα και από νερό που δίδεται σε 

αυτά µε την άρδευση. 

4.2.2 Χρόνος άρδευσης 

Στον υπολογισμό του χρόνου άρδευσης και τη συχνότητα εφαρμογών 

στα φυτεµένα δώµατα/ στέγες πρέπει να συνυπολογίζεται η   

συγκράτηση νερού στο σύστηµα υποδοµής και η απόδοση του στην 

συνεχεία  στα φυτά, αυτό  έχει ως αποτέλεσµα την  µείωση των 

αναγκών άρδευσης κατά 40-50% περίπου. Η άρδευση µε µεγάλη 

ποσότητα νερού πρέπει να αποφεύγεται  ,   διότι το σύστηµα  

υποδοµής δεν µπορεί να  συγκρατήσει το σύνολο του παρεχόµενου 

νερού και αυτό απορρέει στο αποχετευτικό σύστηµα µε αποτέλεσµα τη 

σπατάλη υδατικών πόρων.  

4.3    Διαχείριση  φυτών 

4.3.1. Λίπανση 

Η λίπανση θα γίνεται με προσθήκη κατάλληλων λιπασµάτων, φυτικής 

κοµπόστας  κλπ.  µε  στόχο  τον  εµπλουτισµό  του  υποστρώµατος  

ανάπτυξης φυτών   σε θρεπτικά στοιχεία ώστε να επιτυγχάνονται, η 

καλή ανάπτυξη των φυτών. Η λίπανση µπορεί να εφαρμοστεί µε τα 

χέρια ή µέσω του αρδευτικού δικτύου(υδρολίπανση) ή λίπανση µε 

ψεκασµό στο φύλλωµα (διαφυλλική λίπανση). Εφαρμόζονται οργανικά 

λιπάσματα που περιέχουν εγγυημένη σύνθεση ή φυτικές κομπόστες ή 

µε ψεκασµό (διαφυλλική λίπανση) . 

Στην περίπτωση που η λίπανση εφαρμόζεται   µε τα χέρια, δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή ώστε το επιφανειακό λίπασµα να τοποθετείται 

τουλάχιστον σε απόσταση 10 cm από το κορµό ή το στέλεχος των 

φυτών .Η λίπανση των φυτών θα γίνεται απαραίτητα πριν από την 

άρδευση, όταν γίνεται µε εργάτες, ή ταυτόχρονα µε την άρδευση σε 

περίπτωση υδρολίπανσης. 





 

 

 

 

 

4.3.2   Βοτάνισµα 

Στα φυτεμένα δώµατα/στέγες το βοτάνισµα  γίνεται  µε τα χέρια. Με 

τον όρο Βοτάνισµα νοείται η απομάκρυνση της  ανεπιθύμητης  

βλάστησης στους χώρους   µεταξύ των φυτών.  Ιδιαίτερη  προσοχή  

πρέπει  να δίδεται στην απομάκρυνση ζιζανίων µε επιθετικό ριζικό 

σύστηµα . Στα φυτεμένα δώµατα/στέγες δεν επιτρέπεται η χηµική 

καταπολέμηση των ζιζανίων. 

4.3.3   Φυτοπροστασία 

Στα φυτεμένα δώµατα/στέγες η φυτοπροστασία καθ’όλη τη διάρκεια της 

συμβατικής περιόδου, έτσι ώστε να είναι πλήρως απαλλαγμένα από 

μυκητολογικές ασθένειες, εχθρούς και παράσιτα. Οι επεμβάσεις θα 

γίνονται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα βιολογικής καταπολέμησης και 

επικουρικά με  εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

κατάλληλα για χρήση σε αθλητικούς χώρους και παιδότοπους 

φυτοφάρμακα  . Η προμήθεια των αναγκαίων σκευασμάτων θα γίνεται 

από τον ανάδοχο. 

 

5.   Πρόσβαση στα φυτεμένα δώματα 

  Η πρόσβαση στα δώματα θα γίνεται με τη χρήση πύργου 

εργασίας κατάλληλα διαμορφωμένου ώστε να παρέχει την 

απαιτούμενη ασφάλεια στον συντηρητή κατά την άνοδο/κάθοδο του 

αλλά και κατά τη μεταφορά των απαραίτητων εργαλείων και υλικών  

για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης      Η χρήση του πύργου  

επιτρέπεται μόνο αφού έχει διασφαλιστεί η περιμετρική προστασία 

με τα πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα και τα πλευρικά παραπέτα 

ασφαλείας . Ο πύργος θα είναι τροχήλατος με φρένα  και θα φέρει 

κλίμακες ανόδου – καθόδου εσωτερικά της κατασκευής του. 

 Στη πλευρά του κτηρίου που θα επιλέγει ώστε να προσεγγίζει ο πύργος 

εργασίας  θα τοποθετηθούν στους τοίχους αγγύρια τοίχου στα οποία θα 





 

 

 

 

 

προσδένεται ο πύργος εργασίας . Τα αγγύρια τοίχου τοποθετούνται στο 

άνω μέρος του πλαισίου και περίπου 0-10 εκ.  από την πλατφόρμα  

Στερεώνονται στο πλαίσιο χρησιμοποιώντας συνδέσμους μεταβλητής ή 

ορθής γωνίας και βιδώνονται στον τοίχο χρησιμοποιώντας μπουλόνι.  

 

Καλλιθέα  09/04/2020 

 

Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡ. ΡΥΜΕΝΙΔΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 





 

 

 

 

 

 
Ετήσιο πρόγραμμα Συντήρησης Δένδρων και Θάμνων 
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1. 

Έλεγχος λειτουργίας Αρδευτικού δικτύου 
Προγραμματισμός – Αποκαταστάσεις ορθής 
λειτουργίας Αρδευτικού δικτύου 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2 
Λίπανση 
 

  1       1   2 

3 
Διαμόρφωση κόμης (κλάδεμα) δένδρων 
 

 1           1 

4 
Διαμόρφωση κόμης (κλάδεμα) θάμνων 
 

 1   1     1   3 

5 

Συντήρηση ,διαμόρφωση ,αντικαταστάσεις (αφορά και 
τα φυτά των Πρ. Δωμάτων ) κατεστραμμένων φυτών 
χαμηλής ανάπτυξης ,φυτών εδαφοκαλυψης & 
αναρριχώμενων  
 

  1   1   1    3 

6 
Φυτοπροστασία / Βιολογική καταπολέμηση  
 

   1     1    2 

7 
Βοτάνισμα φυτών / καθαρισμός χώρου φυτών   * 
 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 15 

8 
Εργασίες συντήρησης  ταρατσοκήπων  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 
Παρατηρήσεις: 

 Όπου στον Πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός 1 η εργασία πραγματοποιείται μία φορά το μήνα. 

 Όπου στον Πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός 2 η εργασία επαναλαμβάνεται δύο φορές το μήνα (ανά δεκαπενθήμερο). 

 Η φυτοπροστασία θα γίνεται με εφαρμογή βιολογικών μεθόδων ( απελευθέρωση ωφέλιμων εντόμων)  ή και με σκευάσματα τα οποία θα έχουν ειδική άδεια χρήσης για 

εφαρμογή σε  αθλητικούς χώρους και παιδότοπους .Θα πρέπει η χρήση αυτών των σκευασμάτων να μην αναιρεί την δράση της εφαρμοσμένης βιολογικής 

καταπολέμησης  

*  Η  εφαρμογή θα ολοκληρώνεται εντός 6 εργασίμων ημερών με συνεργείο κατ  ελάχιστον 5 ατόμων  συν τον επικεφαλή Γεωτεχνικό   





 

 

 

 

 

  

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

Α/Α Είδος εργασίας Επαναλήψεις Τιμή Σύνολο 

1 
Έλεγχος λειτουργίας Αρδευτικού δικτύου Προγραμματισμός – 
Αποκαταστάσεις ορθής λειτουργίας Αρδευτικού δικτύου 
 

12 100,00 1.200,00 

2 
Λίπανση 
 

2 500,00 1.000,00 

3 
Διαμόρφωση κόμης (κλάδεμα) δένδρων 
 

1 500,00 500,00 

4 
Διαμόρφωση κόμης (κλάδεμα) θάμνων 
 

3 570,00 1.710,00 

5 

Συντήρηση ,διαμόρφωση ,αντικαταστάσεις (αφορά και τα φυτά των Πρ. 
Δωμάτων ) κατεστραμμένων φυτών χαμηλής ανάπτυξης ,φυτών 
εδαφοκάλυψης & αναρριχώμενων  
 

3 960,00 2.880,00 

6 
Φυτοπροστασία / Βιολογική καταπολέμηση  
 

2 334,00 668,00 

7 
Βοτάνισμα φυτών / καθαρισμός χώρου φυτών   * 
 

15 1.500,00 22.500,00 

8 
Εργασίες συντήρησης  πράσινων δωμάτων  
 

12 150,00 1.800,00 

  

Άθροισμα 32.258,00 

ΦΠΑ 24% 7.742,00 

ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                  Καλλιθέα  09/04/2020 
Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΓΕΩΡ. ΡΥΜΕΝΙΔΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 





 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

                                                           
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική 
αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 





 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά 
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxii 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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