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Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ: 20/06/2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα: 

10:00 π.κ.  

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: έσο θαη 

ηελ 20/06/2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00π.κ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξηζ. Γηαθήξπμεο ΠΡ04/2017 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

γηα ηε Ναπαγνζσζηηθή Κάιπςε - Πξνζηαζία ησλ Παξαιηώλ αξκνδηόηεηαο 
ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. γηα δηάζηεκα δπόκηζη (2,5) κελώλ  

Πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ζαξάληα κία ρηιηάδεο εμαθόζηα εμήληα ηέζζεξα 
επξώ (41.664,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ηξηάληα ηξεηο  
ρηιηάδεο εμαθόζηα επξώ (33.600,00€) άλεπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε 

ζπκθεξόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 
CPV: 75252000-7 Τπεξεζίεο Γηάζσζεο 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ  Α.Δ. 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Σ.Κ. 190 
09, Ληκάλη Ραθήλαο  

ΥΧΡΑ Διιάδα 

ΚΧΓΗΚΟ NUTS EL305 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ +30(22940)22840                                                          

ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ +30(22940)26076 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 
ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ 

grammateia@rafinaport.gr 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ www.rafinaport.gr  

 

Έρνληαο ππ’ φςε :  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/8.8.16) «Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 (Φ.Δ.Κ. 143/Α΄/28.6.14) «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο – Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ - Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο ».  

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4013/2011 (Φ.Δ.Κ. 204/Α΄/15.9.2011) «χζηαζε 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο), Πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄/13.7.10) «Δλίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

“Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σν Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 

145/Α/05-08- 2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

6. Σελ κε αξ.158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ "Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 

Γήισζεο" (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ» 

(ΦΔΚ 3698/Β/16-11-2016). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Κ. 150/Α΄/10.7.2007) 

«Κ.Π.Γ.».  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Φ.Δ.Κ. 115/Α΄/15.7.2010) 

«Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο».  

mailto:grammateia@rafinaport.gr
http://www.rafinaport.gr/
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9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Φ.Δ.Κ. 248/Α΄/7.11.2000) «Κχξσζε 

Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/1999 (Φ.Δ.Κ. 45/Α΄/9.3.1999) «Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 

7 θαη 13 θαη15.  

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/2015 (Φ.Δ.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κσδηθνπνίεζε 

δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία».  

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 παξ. 2 ηνπ λ. 4172/2013 (Φ.Δ.Κ. 

167/Α΄/23.7.2013) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο 

ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο».  

13. Σνλ Νφκν 2932/01 (ΦΔΚ 145/Α΄/01) «Διεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο 

ζαιάζζηεο ελδνκεηαθνξέο – χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη 

Ληκεληθήο Πνιηηηθήο – Μεηαηξνπή Ληκεληθψλ Σακείσλ ζε Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

14. Σνλ Ν. 4152/2013, παξ. δ, Α’107, «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16/2/2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».  

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 23 -7/2/2000.  

16. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 

ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 

θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  

17. Σν ππ’ αξ. πξση. 2131.16-2/833/17 ηεο 9/3/2017 Πξαθηηθφ ηνπ Κεληξηθνχ 

Ληκελαξρείνπ Ραθήλαο.  

18. Σε κε αξ. πξση. 1794-24/4/2017 Απφθαζε Αλάιεςε Γαπάλεο/Έγθξηζεο 

ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο.  

19. Σελ αξ.  7.1/30-05-2017 Απφθαζε Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο 

Α.Δ. 

 

Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. (Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.) πξνθεξύζζεη: 

Δπαλαιεπηηθφ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ζπκθεξφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ζαξάληα κία ρηιηάδεο εμαθόζηα εμήληα ηέζζεξα 

επξώ (41.664,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ηξηάληα 

ηξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα (33.600,00€) άλεπ ΦΠΑ, γηα ηελ επηινγή 

Αλαδόρνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ «γηα ηελ Ναπαγνζσζηηθή Κάιπςε γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Παξαιηώλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο 

Ραθήλαο Α.Δ.», γηα δηάζηεκα δπφκηζε (2,5) κελψλ ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. 
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Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο 

Ραθήλαο Α.Δ. Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Σ.Κ. 190 09, Ληκάλη Ραθήλαο, 

ηελ 20/06/2017, ψξα 10:00 π.κ. ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ. 

 

1. Παξαιαβή εγγξάθσλ Γηαθήξπμεο 

1. Σα έγγξαθα ηεο Γηαθήξπμεο  θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 14 ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ είλαη θαη’ 

ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Ζ ππ’ αξ. 7.1/2017 Απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ Α.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη  Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ. 

 Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, ην νπνίν 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016). 

 Οη  πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα επί φισλ ησλ αλσηέξσ θαη πνπ 

ζα δίλνληαη γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. (www.rafinaport.gr). 

2. Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα είλαη πξνζβάζηκε γηα φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ζηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ.  απφ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα αληινχλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

i. Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ζηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ γηα ηελ 

Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ έηνπο 2017, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο. 

ii. Οη πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

iii. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν ηεο χκβαζεο δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά 

ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 

http://www.rafinaport.gr/
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132 ηνπ Ν.4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο χκβαζεο αλέξρεηαη ζε ζαξάληα κία  

ρηιηάδεο εμαθόζηα εμήληα ηέζζεξα επξώ (41.664,00€) θαη αλαιχεηαη ζε: 

i. Καζαξή αμία: 33.600,00€ 

ii. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 8.064,00€  

4. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΤΜΒΑΖ – ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

 Ζ χκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ έηνπο 2017 θαη βαξχλεη ηελ 

πίζησζε ηνπ Λνγ. Γ.Λ.. κε αξηζκφ 61.01. 

 Τπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν 4013/2011. 

 Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. 

 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά, χζηεξα απφ ηελ ζχληαμε 

Πξαθηηθνχ Παξαιαβήο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

 Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO. 

5. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ – ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα 

άξζξα 86 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

6. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

i. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 20/06/2017, ψξα 10:00 π.κ. πνπ 

απνηειεί θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία απηνχ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζηα Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο 

Ραθήλαο Α.Δ., Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Σ.Κ. 190 09, Ληκάλη 

Ραθήλαο.  

ii. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε 

πξνζθνξά ζην αξκφδην γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, 
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κέρξη θαη ηελ 20ε Ηνπλίνπ 2017, ψξα 10:00 π.κ. ε πεξίπησζε 

απνζηνιήο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηέιζνπλ θαη λα 

πξσηνθνιιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία κηα εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηελ 

Γηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

iii. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ, επί απνδείμεη, 

πξνζθνξά, εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. 

iv. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζην 

αξκφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο γηα ηελ απνζθξάγηζε. Ζ έλαξμε 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ζην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, θεξχζζεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν απηνχ, κηζή ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο. Ζ Δπηηξνπή 

παξαιακβάλεη θαη κνλνγξάθεη φινπο ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ 

πνπ θαηά ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο βξίζθνληαη ζηνλ 

ρψξν πνπ δηεμάγεηαη ν Γηαγσληζκφο θαη θαηφπηλ θεξχζζεη ηελ ιήμε ηεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε-

αμηνιφγεζε απηψλ, κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο 

θακία άιιε πξνζθνξά δελ γίλεηαη απνδεθηή. Πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ 

ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο.  

7. ΤΠΟΒΟΛΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ είηε (α) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηνλ Αλαζέηνληα 

Φνξέα είηε (β) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. Ο 

Αλαζέησλ Φνξέαο δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ 

νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ν Αλαζέησλ Φνξέαο 

εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ «γηα ηελ Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ 
πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο έηνπο 2017» 

Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: ΠΡ04/2017 
Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: 20-06-2017 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ.. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ: έσο θαη ηελ 20-06-2017 εκέξα 
Σξίηε θαη ψξα 10:00π.κ. 
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ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ Α.Δ., Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Ληκάλη 
Ραθήλαο, Σ.Κ. 190 09 

Σελ έλδεημε: «ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΣΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ» 

 

Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

i. μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 & 16  ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄) 

ii. μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή 

Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο  «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’». 

Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο 

ελδείμεηο θαη 

iii. μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄» θαη 

ην άξζξν 9. 

Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο 

ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο. 

iv. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 

ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 188). 

v. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 6 

ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7. 

vi. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή 

(αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο 

απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

vii. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 

Οηθνλνκηθφ Φνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

viii. Ζ έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 

πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο, ηνπ 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

8. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

i. Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 

 μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο» 

 μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή 

Πξνζθνξά» 

 μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

ii. Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη: 

- ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 15 

ηεο παξνχζαο. ην ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε Οηθνλνκηθψλ 

Φνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο, ηνπ 

θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο 

θαζψο θαη ηα έγγξαθά λνκηκνπνίεζεο ησλ εθπξφζσπσλ ηνπ άξζξνπ 

16.3.(α), (β) (θαηαζηαηηθά-ΦΔΚ πιεξεμνχζηα ,ΤΓ, θιπ.) 

- θαη φια ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Σ).  

iii. Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 

Γηαθήξπμεο , θαη εηδηθφηεξα ηεο Σερληθήο Έθζεζεο.  (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’). 

iv. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’» θαη ην 

άξζξν 9. 

9. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζα δνζεί φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’). ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ. 

 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά. 
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 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ. 

10. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΣΑΓΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

i. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο. 

 Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο φπσο νξίδεηαη 

ζηελ παξ. iv ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο.  

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία 

ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα γηα λα δηαπηζηψζεη 

αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 7  ηεο παξνχζαο 

(ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν 

αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε 

ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε 

θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη Μέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε 

ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο 

πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 6&7. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016. 

ii. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην 

ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ 

νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην 

παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο 

επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη 
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θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία θαη ψξα. 

 ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο. 

 Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ 

πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' 

νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα 

ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε 

Απφθαζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 

επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ 

Απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ 

ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ν Αλαζέησλ Φνξέαο  επηιέγεη ηνλ 

(πξνζσξηλφ) Αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Φνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

i. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ - Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε 

γηα ππνγξαθή χκβαζεο. 

 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Αλαζέησλ Φνξέαο 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ Αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα 

δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. Σα 

δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 

παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ 

ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν λα 
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ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. 

Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί 

φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν 

ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

 αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

 αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 

εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 11, 12 θαη 13 ηεο παξνχζαο, 

ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή 

δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ 

θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα 

θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 13, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα γηα ηε ιήςε Απφθαζεο, είηε γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο χκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ 

Αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Σν Απνθαηλφκελν  Όξγαλν ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα (Γ..)  είηε 

θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε χκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο 

θνηλνπνηεί ηελ Απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

Αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ 

παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ. 

 Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ 

ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ 

ηηο Απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο 
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ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 

παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Αλαζέησλ Φνξέα. Σα 

ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ 

δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ησλ άξζξσλ 11, 12 θαη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 

13, θνηλνπνηείηαη ε Απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ 

Αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, 

πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο. 

 Ζ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο  έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν 

Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ χκβαζε, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε κφλν βάζεη ηηκήο πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

11. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ 

δπλαηφηεηα λφκηκεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα, κε 

ζπλάθεηα ζην πξνθεξπζζφκελν έξγν. Αλαιπηηθφηεξα, ζην δηαγσληζκφ 

δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηα θαησηέξσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

απηνηειψο ή ζε ζχκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία ή ζε έλσζε ε νπνία έρεη 

ζπζηαζεί ή πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

παξφληνο Γηαγσληζκνχ ζε απηήλ:  

Α) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο εγθαηεζηεκέλα 

ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε – κέιε πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηελ πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(GPA) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ 

Διιάδα κε ην Ν. 2513/1997 (ΦΔΚ Α΄ 139/1997) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε 

ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

Β) Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Οη Δλψζεηο - πκπξάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 

ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ κε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά. Σα κέιε απηψλ ησλ πκπξάμεσλ – Δλψζεσλ 

επζχλνληαη, ην θαζέλα, έλαληη ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, αιιειεγγχσο θαη εηο 
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νιφθιεξν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, εμαηηίαο 

αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ησλ πκπξάμεσλ 

– Δλψζεσλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, θαηά ην ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 

επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο, κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ 

αληθαλφηεηα πξνθχςεη, θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα 

κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο, κε 

ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο 

δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε ν νπνίνο 

πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ. Ζ αληηθαηάζηαζε αμηνινγείηαη, κε 

ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, απφ ηελ Δπηηξνπή θαη εγθξίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. 

12. ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 

Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

χκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ 

πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ 

παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 

i. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 

ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 

2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ 

L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα, 

 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 
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22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 

ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

Ο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ Οηθνλνκηθνχ 

Φνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ.  

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

 ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη 

δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ή/θαη ν Αλαζέησλ Φνξέαο  κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα 

θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν 

πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Γελ απνθιείεηαη 

ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
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πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο. 

Καη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ εθαξκφδνληαη νη 

παξάγξαθνη 1 θαη 2. Καη’ εμαίξεζε, φηαλ ν απνθιεηζκφο είλαη ζαθψο 

δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν πξνζθέξσλ 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 

4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, δελ 

εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2. 

Ο Αλαζέησλ Φνξέαο  απνθιείεη Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ 

απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε 

πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 

2 . 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 

απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

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

δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ 

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

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε 

ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε. 

Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ 

κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 

απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο  (Γηαγσληζκφ). 
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13. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

Οη ππνςήθηνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θαησηέξσ 

πξνυπνζέζεηο φζν αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο χκβαζεο. 

 

Α. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 

ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

 

Β. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξέπεη  θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ 1 

ζχκβαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή νη λαπαγνζψζηεο πνπ ζα 

ζηειερψζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο λα έρνπλ απνδεδεηγκέλα εξγαζηαθή 

εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε γηα κηα πεξίνδν.  

 

 

14. ΜΟΡΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ  

ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή 

επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:  

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή 

ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λφκνπ 4250/2014. εκεησηέσλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), 

γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ 

αληηγξάθσλ. 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη 

λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) 

ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε 
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ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο 

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

3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ  

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013), 

θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014”.  

4. Πξσηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα  

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο 

Γηαγσληδφκελνπο.  

5. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιώζζα άιιε, εθηόο ηεο 

Διιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε θαη 

επηθπξσκέλε αξκνδίσο κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

15. ΣΤΠΟΠΟΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ)  

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ππνβάιινπλ ην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

79 λ. 4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. 158/2016 

Απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Φ.Δ.Κ. Β΄ 

3698/16.11.2016) σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο 

φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξνχζαο, 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο. 

Όζν αθνξά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο ζα 

ζπκπιεξώζεη απηό αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο.  

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα 

δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ην 

ηππνπνηεκέλν έληππν (ΣΔΤΓ) ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο. 

Tν παξόλ έληππν έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα www.rafinaport.gr ηνπ 

Ο.Λ.Ρ Α.Δ. ζε επεμεξγάζηκε κνξθή.   

  

http://www.rafinaport.gr/
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16. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηνλ (ππφ) θάθειν κε 

ηα «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» φπσο πεξηγξάθνληαη ζπκπιεξψλνληαο 

παξάιιεια ηνλ παξαθάησ πίλαθα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ’) : 

 

 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
19.(δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο ). 

ΝΑΗ   

2 “Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο” (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 
4 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ 
ησλ νξίσλ, Παξάξηεκα Δ΄ ηεο 
παξνχζαο. (δηθαηνινγεηηθφ 
ζπκκεηνρήο).  
Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε 
κνξθή σο επηζπλαπηφκελν έγγξαθν 
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηε 
ειεθηξνληθή  δηεχζπλζε 
www.rafinaport.gr. 
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ 
είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία ην ΣΔΤΓ 
πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ 
είλαη Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ην ΣΔΤΓ 
πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο. 
ε θάζε άιιε πεξίπησζε ην ΣΔΤΓ 
ππνβάιιεηαη απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπν (δηθαηνινγεηηθφ 
ζπκκεηνρήο ). 

ΝΑΗ   

3 α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο 
ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ν Οηθνλνκηθφο  
Φνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, 
πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 
αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ., ζπγθξφηεζε Γ.. ζε 
ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., 
αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε 
λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα 
πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα 
ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο 
εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 
θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ΝΑΗ   
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θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ 
κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ. (δηθαηνινγεηηθό 
ζπκκεηνρήο). 
β. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 
ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 
εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ 
βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο 
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ. 
(δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο). 

4 Καηάινγν κε ηνπιάρηζηνλ κία ζχκβαζε 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ θαηά 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή απνδεδεηγκέλε 
εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ 
λαπαγνζσζηψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ 
(δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο). 

ΝΑΗ   

5 Τπεχζπλε Γήισζε. Γηα ην ρξφλν 
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα πξέπεη 
λα είλαη εθαηφλ 
νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 
(δηθαηνινγεηηθό ζπκκεηνρήο). 

ΝΑΗ   

6 Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ 
ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, ζην νπνίν 
λα απνδεηθλχεηαη φηη αζθεί ηε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αληηθεηκέλνπ (δηθαηνινγεηηθό 
ζπκκεηνρήο).  

ΝΑΗ   

 

17. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα 180 

εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ 

Αλαζέηνληα Φνξέα πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε 180 εκεξψλ.  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα 

γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν 

εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  

ε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:  

- απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε,  

- θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή 

ελέξγεηα. 
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18. ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

Ο Αλαζέησλ Φνξέαο  δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο, λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ηνλ 

Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο:  

 Δάλ ε δηαδηθαζία απνβεί άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξψλ είηε 

ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ,  

 εάλ θαλείο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

χκβαζεο,  

 γηα παξάηππε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,  

 εάλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο έρνπλ αιιάμεη νπζησδψο,  

 εάλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο,  

 εάλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά,  

 εάλ παχζεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ,  

 γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα 

έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

19. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο 

νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε επξψ (€) πνζνζηφ 2% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο 

ΦΠΑ). πγθεθξηκέλα ην ύςνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο ζα 

είλαη ζην πνζό ησλ  εμαθνζίσλ εβδνκήληα δύν επξώ (672,00€). 

i. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε κέξε ηεο πκθσλίαο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-

κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Οη εγγπήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  

ii. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ ηα 

παξαπάλσ εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

iii. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ 

απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, εάλ ν 

πξνζθέξσλ παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

άξζξα 73 έσο 78 ηνπ λ. 4412/2016.  
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iv. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν Πξνζσξηλφο 

Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 20 ηεο 

παξνχζαο Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.  

v. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρύ έλα 

(1) ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηνλ ρξόλν ιήμεο ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο.  

vi. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ νξηζηηθφ Αλάδνρν 

ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο Δγγχεζεο Καιήο 

Δθηέιεζεο, ζηνπο δε ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 

άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο 

θαηά ηεο Απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

vii. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία:  

 ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

 ηνλ εθδφηε,  

 ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ θάιπςεο,  

 ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φνξέα,  

  ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ηνλ αξηζκφ θαη ηίηιν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ,  

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

 ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα θαη ν 

εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  

 ηνλ φξν φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ην πνζφ θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηέινο ραξηνζήκνπ, 

 ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην 

πνζφ ηεο εγγχεζεο εληφο πέληε εκεξψλ κεηά απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα.  

 ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ε Δγγχεζε 

πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο, επξπλφκελσλ 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν κεηαμχ ηνπο. 

viii. Ζ  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Γ’ ηεο παξνχζεο.  

20. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Οι Έλληνερ Πολίηερ: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. Σν απφζπαζκα απηφ 
πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
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Γηαγσληζκνχ. 

2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη 
λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

4 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

5 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα ρσξίο 
λα απαηηείηαη βεβαίσζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 
δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

6 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) έθδνζεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

7 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίηερ: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 
Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε 
ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα είλαη 
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ζε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ 
απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

4 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα 
ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ ή ζε ηζνδχλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
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ε εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα 
παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

5 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
δήισζε, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 
νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

6 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) έθδνζεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

7 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

Τα Ημεδαπά Νομικά Ππόζωπα: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη α) νη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ., 
θ Δ.Δ., Δ.Π.Δ. β) Σα κέιε ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ. γ) νη λφκηκνη 
εθπξφζσπνη θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 
παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 

3 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη 
λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

4 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 
εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 
1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο 
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

6 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ/Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ θαη 
ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ, θαηά ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

7 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 
απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

8 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) έθδνζεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

9 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

 

Οι ζςνεηαιπιζμοί: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 
παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 

3 Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

4 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 
ή δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ 
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα είλαη 
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

6 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 
πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

7 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 
ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 
απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

8 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) έθδνζεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

9 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

Τα Αλλοδαπά Νομικά Ππόζωπα: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη 
απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο 
ηνπ πξνζψπνπ απηνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ή 
δηαρεηξηζηέο ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
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δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 
παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. Σν απφζπαζκα ή ην έγγξαθν απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο 
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

2 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο θαη ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα (ι.ρ. ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ). 

3 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε 
ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 
απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

4 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο 
ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

5 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζε 
εθθαζάξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπ. Σν 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

6 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ 
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ / Δπαγγεικαηηθνχ Μεηξψνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ, 
θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο θαη φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 
εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

7 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ή έλνξθε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
δήισζε, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη 
εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

8 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) έθδνζεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. 

9 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην 

πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο 

ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ 

κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ 

ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ 
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αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν 

Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο». 

 

 

Οι ενώζειρ-κοινοππαξίερ: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ 

1 Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα 
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ 
θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). 

 

21. ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο  απαξάδεθηε ζε 

θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

 είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή 

ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο,  

 έρεη μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο πνπ θαζηζηνχλ αζαθή 

ηελ πξνζθνξά θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

 απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 

 απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ,  

 δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελα ζηα 

ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο,  

 παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο,  

 δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή ή είλαη αζπλήζηζηα 

ρακειή, 

 εάλ απνδεηρηεί φηη είλαη απνηέιεζκα αζέκηηεο πξαθηηθήο φπσο ζπκπαηγλία 

ή δηαθζνξά  

 αθνξά κέξνο ηεο χκβαζεο θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ 

ππεξεζηψλ,  

 έρεη ππνβιεζεί κεηά ηελ πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

Ζ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε 

θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

 

Ο Αλαζέησλ Φνξέαο  επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, 

αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, πξνζθνξά 

ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 
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απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξνχζα. 

 

22. ΠΡΟΦΤΓΔ  

Καηά ηεο Γηαθήξπμεο κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε έσο θαη πέληε εκέξεο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά πξάμεο ηνπ 

Αλαζέηνληα Φνξέα ζην ζηάδην ηεο δηελέξγεηαο κπνξεί λα αζθεζεί έλζηαζε 

εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

πξνζθέξνληα. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο απαηηείηαη κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο, ε θαηαβνιή παξάβνινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφο ηζρχεη, πνζνχ ίζνπ 

κε ην 1% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο χκβαζεο.  

Οη ελζηάζεηο αζθνχληαη ελψπηνλ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα  ν νπνίνο απνθαζίδεη 

επί απηήο  εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε  πάξνδν 

ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 

23. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΓΓΤΖΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

i. Μεηαμχ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί 

χκβαζε.  

ii. Τπνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο 

Πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηνλ Αλαζέηνληα 

Φνξέα.  

iii. Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο 

αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο 

χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή 

παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δελ ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο 

απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη – αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε 

Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, εθαξκνδφκελσλ 

επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

iv. Ζ χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο 

ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ 

ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

v. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη 

λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 
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Καηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  

vi. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ είθνζη (20) εκεξψλ ρσξίο ν 

Αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηελ χκβαζε, ή 

πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο, 

εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ νξίνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, θαη 

λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα ε Δγγχεζε πκκεηνρήο, 

ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν 

Αλαζέηνληαο Φνξέαο απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ 

επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Ζ απφθαζε απηή 

ιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ εθπηψηνπ θαη ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. 

vii. Ζ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα 

ζηνηρεία ηεο παξ. vii ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξαθεί.  

viii. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρχ 

δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο χκβαζεο.  

ix. Ζ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο χκβαζεο, χζηεξα απφ ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

x. Ζ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε 

κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ’ ηεο παξνχζεο. 

 

24. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. Ζ πεξηνδηθή θαη 

νξηζηηθή πεξαίσζε ηεο χκβαζεο ζα γίλεη κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή θαη ηελ ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, απφ ηελ νξηζζείζα αξκφδηα 

Δπηηξνπή. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξναλαθεξφκελεο παξαηεξήζεηο κέζα 

ζε δηάζηεκα πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε δηαηχπσζε απηψλ ησλ 

παξαηεξήζεσλ 

. 

25. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ  

Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ζα γίλεηαη πξνο ηνλ Αλάδνρν κε 

ηζφπνζεο ηκεκαηηθέο κεληαίεο θαηαβνιέο, κεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ έρεη πινπνηήζεη θαηά ηνλ παξειζφληα κήλα. 
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Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Θα γίλεη θξάηεζε ίζε κε ην 0,06% ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πιεξσκήο πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 375 παξ.7 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

26. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ  - ΓΑΠΑΝΔ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ & ζην 

πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο 

Α.Δ. (www.rafinaport.gr) 

 

27. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ  

Γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη: 

 ηνλ Οξγαληζκό Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. 
Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, Ληκάλη Ραθήλαο  
Σκήκα Πξνκεζεηψλ  
Σ.Κ.:  190 09 
Σει:  (22940) 22 840  
Fax:  (22940) 26 076     
e-mail: grammateia@rafinaport.gr  
 
 

Ζ Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 

 

 

 

 

      ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟΤ 

  

http://www.rafinaport.gr/
mailto:grammateia@rafinaport.gr
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28. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ   

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ (ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ-ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΔΚΘΔΖ) 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1 Καηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα 
αθνινπζνχληαη πηζηά νη δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ. 23/2000 θαη νη νδεγίεο ησλ 
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Τ.Δ.Ν. θαη 
εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο κε ην είδνο 
ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.Δ.Ν. θαη ησλ 
Ληκεληθψλ Αξρψλ.  

ΝΑΗ   

2 Ζ ππεξεζίεο δηεπζχλνληαη ζπλέρεηα, ζε 
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ, απηνπξφζσπα 
απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ πιεξεμνχζην 
αληηπξφζσπν απηνχ, απνδεθηφ απφ 
ηνλ Αλαζέηνληα θνξέα θαη ν νπνίνο 
είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξνχζεο φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα 
ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο 
είλαη εμ’ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ 
εθινγή ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί. Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη 
αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ. 

ΝΑΗ   

3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ φιν ην 
απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ 
(ηφζν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
φζν θαη γηα ηελ έλδπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ), φρεκα, απνζεθεπηηθνχο 
ρψξνπο, θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα 
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο παξνρήο 
ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλεη.  

ΝΑΗ   

4 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ην 
αξγφηεξν 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ λα 
πξνζθνκίζεη ζε θαηάινγν ην ζχλνιν 
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο θαη ζε πνηνπο ρψξνπο απηφ 
ζα εξγαζηεί. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε 
φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο χκβαζεο. 

ΝΑΗ   

5 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ 
αζρνιείηαη ζηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ. Ζ δαπάλε γηα ηα 
αζθάιηζηξα (πνπ πξέπεη λα 
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 
ζπλνιηθά δαπάλε εξγνδνηηθή, εηζθνξά 

ΝΑΗ   
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αζθαιηζκέλνπ) βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
ε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
επηβαξπλζεί ν Αλαζέησλ θνξέαο κε 
απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ 
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ, δεκηψλ ζε 
μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ 
Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη 
γεληθά θάζε θχζεο θνηλσθειή έξγα. 

6 Ο Αλάδνρνο, αλεμάξηεηα απφ ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν, 
ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 
αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε 
θάζε ηξίηνλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή 
πξψησλ βνεζεηψλ ζε απηνχο.  
Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ην απαηηνχκελν 
θαξκαθεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ παξνρή 
πξψησλ βνεζεηψλ. 

ΝΑΗ   

7 Σα βάζξα ζα επαλδξσζνχλ κε θαη’ 
επάγγεικα λαπαγνζψζηεο, νη νπνίνη ζα 
θαηέρνπλ άδεηα λαπαγνζψζηε ελ ηζρχ 
απφ αξκφδηα ιηκεληθή αξρή θαζψο θαη 
ηνλ πιήξε εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη 
αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα.  

ΝΑΗ   

8 Σα βάζξα ζα ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά 
απφ 10.30 π.κ. έσο θαη 17.30 κ.κ. θαη 
ζα επνπηεχνπλ ζπλνιηθφ κήθνο κέηξσλ 
παξαιίαο σο θάησζη: 

 Παξαιία «Κφθθηλν Ληκαλάθη»,  300 
κέηξα 

 Παξαιία «Μπιε Ληκαλάθη» 114 
κέηξα 

 Παξαιία «Μαξίθεο» 650 κέηξα 

 Παξαιία « Κεληξηθή παξαιία» 315 
κέηξα 

ΝΑΗ 
  

9 Ο αλαγθαίνο εμνπιηζκφο γηα ην 
πξνζσπηθφ (λαπαγνζψζηεο) ζα είλαη 
αθξηβψο φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 7 
ηνπ Π.Γ. 23/2000 

ΝΑΗ   

10 ε θάζε λαπαγνζσζηηθφ βάζξν,  κε 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο ζεκάλζεηο 
πνπ απαηηείηαη (λα αλαθεξζνχλ 
αλαιπηηθά). 

ΝΑΗ   

11 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ 
φηη ζα θαηαβάιεη ηνπο θφξνπο ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο απφ ηνπο λφκνπο 
θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ 
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα πνπ γίλεηαη ν 
Γηαγσληζκφο. Δπίζεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πιεξψλεη θαη λα 
αζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα 
κε φζα θαζνξίδνληαη απφ ην αξκφδην 
Τπνπξγείν, κε ηηο δηάθνξεο Απνθάζεηο 
ηνπ, δειαδή ησλ δψξσλ ενξηψλ- 
Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ , ηνπ 

ΝΑΗ   
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επηδφκαηνο αδείαο θαη ησλ 
εκεξνκηζζίσλ γηα ηηο εκέξεο 
ππνρξεσηηθήο αξγίαο. Ζ ζχκβαζε ζα 
θνηλνπνηεζεί ζην ΗΚΑ. 
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο  

ην παξφλ πεξηιακβάλνληαη νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ 

αλάδνρν ε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε παξαιηψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ.  

2. Δγθύθιηνη – Πξνδηαγξαθέο  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ζα αθνινπζνχληαη πηζηά νη δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 23/2000 θαη νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Τ.Δ.Ν. θαη ζα εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο κε ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Τ.Δ.Ν. θαη ησλ Ληκεληθψλ 

Αξρψλ.  

3. Πεξηερόκελα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο  

Οη ηηκέο πξνζθνξάο ζα αλαθέξνληαη ζε νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, ρσξίο ν 

Αλάδνρνο λα δηθαηνχηαη θακηά άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε 

θαη έληερλε εθηέιεζή ηνπο. Αλαιπηηθά ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ζα 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο, φπσο είλαη νη δαπάλεο κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, 

νη δαπάλεο φισλ ησλ εξγνδνηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη δαπάλεο γηα ηε 

κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νη δαπάλεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 

ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, θζνξάο ηνπο θιπ., νη δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, 

νη θφξνη, ηα ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο 

απνδεκηψζεσλ θαη δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, θαη γεληθά θάζε 

είδνπο δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεηαη. 

4. Γεληθά έμνδα  

ηελ θαηαθπξσζείζα ηηκή ζα έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαη ζα πεξηιακβάλνληαη:  

i. Οη κηζζνί θαη θάζε είδνπο απνδεκηψζεηο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα 

θηλήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

ii. Οη δαπάλεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θχιαμεο, 

θζνξάο ηνπο θιπ., νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, 

απφζβεζεο, κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ 

iii. Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.  

iv. Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  

v. Κάζε είδνπο θφξνη, ηέιε, έμνδα, εγγπήζεηο, θαη θάζε είδνπο 

επηβαξχλζεηο.  
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vi.  Έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη θάζε θχζεσο απνδεκίσζε ζε ηξίηνπο.  

vii. Κάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηε 

ζσζηή, θαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο. 

5. Δπζύλε αλαδόρνπ  

Οη ππεξεζίεο επνπηεχνληαη  ζπλέρεηα, ζε φιε ηε δηάξθεηα εο χκβαζεο, 

απηνπξφζσπα απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν απηνχ, 

απνδεθηφ απφ ηνλ Αλαζέηνληα θνξέα θαη ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη εμ΄ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ 

επηινγή ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σα πιηθά πξέπεη λα 

είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο αληίζηνηρσλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

6. Πξνζσπηθό – Σερληθόο & Μεραληθόο εμνπιηζκόο  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ φιν ην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ (ηφζν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο 

φζν θαη γηα ηελ έλδπζε ηνπ πξνζσπηθνχ), φρεκα ( φπνπ είλαη δπλαηή ε 

πξφζβαζε) , απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλεη.  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ην αξγφηεξν 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ λα πξνζθνκίζεη ζε θαηάινγν ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζε 

πνηεο παξαιίεο απηφ ζα εξγαζηεί. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο χκβαζεο. Ζ πξνζθνξά γηα 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δίλεηαη κε πιήξε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά 

απφ εθηίκεζε θαη ζπλδπαζκφ ησλ κέζσλ πνπ ζα δηαζέζεη ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη απνδεηθλχεη φηη έιαβε γλψζε φισλ 

ησλ γεληθψλ εηδηθψλ θαη ηερληθψλ φξσλ πνπ απνηεινχλ ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζή ηνπ. 

7. Αηπρήκαηα – Εεκηέο  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ 

αζρνιείηαη ζηελ εξγαζία. Ζ δαπάλε γηα ηα αζθάιηζηξα (πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζπλνιηθά δαπάλε εξγνδνηηθή, εηζθνξά 

αζθαιηζκέλνπ) βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. ε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

επηβαξπλζεί ν Αλαζέησλ θνξέαο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ, δεκηψλ ζε μέλε 

ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη γεληθά θάζε 

θχζεο θνηλσθειή έξγα.  



 
 

36 
 

8. Φόξνη – Σέιε θξαηήζεηο- Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζα θαηαβάιεη ηνπο θφξνπο ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο απφ ηνπο λφκνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 

πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα πνπ γίλεηαη ν Γηαγσληζκφο. Δπίζεο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πιεξψλεη θαη λα αζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε 

φζα θαζνξίδνληαη απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν, κε ηηο δηάθνξεο απνθάζεηο ηνπ, 

δειαδή ησλ δψξσλ ενξηψλ- Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ , ηνπ επηδφκαηνο 

αδείαο θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ γηα ηηο εκέξεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο. Ζ χκβαζε 

ζα θνηλνπνηεζεί ζην ΗΚΑ. 

 

9. πλζήθεο εξγαζίαο  

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, απνηειεί ακάρεην 

ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθηεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηελ θχζε 

θαη ηηο ηνπνζεζίεο  παξνρήο εξγαζηψλ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ 

θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ παξνρήο ηνχησλ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο ζέζεηο 

θαζεθφλησλ, ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, 

δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο 

επηθξαηνχζεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ 

εξγαζηψλ, ηελ δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο θαη ηα κέζα 

(κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο) πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε θαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη νηαδήπνηε άιια ζέκαηα πνπ κε 

νηαδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ 

πξφνδν ή ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο 

χκβαζεο.  

10. Φύιαμε πιηθώλ θαη κέζσλ – Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο  

Ο Αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ. ρεηηθέο εληνιέο ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα εθηεινχληαη απφ απηφλ. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ηα κέηξα θχιαμεο – πξνζηαζίαο ή δηαηήξεζεο ιακβάλνληαη απφ 

ηνλ Αλαζέηνληα θνξέα θαη νη δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ 

Αλαδφρνπ. Εεκηέο πνπ πξνμέλεζε ε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη 

ακέζσο απφ απηφλ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηνλ 

Αλαζέηνληα θνξέα ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο 

πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ ζα 

παξέρνληαη  νη ππεξεζίεο  θαη επζχλεηαη γηα θάζε θαηαζηξνθή ζηνηρείσλ ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο. Εεκηέο πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο  

απνδεκηψλνληαη, κεηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ ηελ 

Αλαζέηνληα θνξέα , ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηεο χκβαζεο. 
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11. Πξόιεςε αηπρεκάησλ – Μέηξα πγηεηλήο  

Ο Αλάδνρνο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν, 

ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε 

θάζε ηξίηνλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε απηνχο.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν  Ηαηξηθφ θαη 

Φαξκαθεπηηθφ Τιηθφ γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο.  
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  

Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή  ηεο λαπαγνζσζηηθήο 

θάιπςεο ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ σο πνιπζχρλαζησλ  ρψξσλ ησλ παξαιηψλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. 

θνπφο ηεο παξνρήο  είλαη ε απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο κφληκνπο θαη επνρηαθνχο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηνπο 

επηζθέπηεο απηνχ θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην (άξζξν 7 Π.Γ. 23/2000).  

Αλαιπηηθά νη ππνρξεψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ηεο λαπαγνζσζηηθήο 

θάιπςεο αθνξνχλ:  

 Σελ επάλδξσζε ησλ ππαξρφλησλ λαπαγνζσζηηθψλ βάζξσλ ηνπ, ηα νπνία 

αλέξρνληαη ζε ηέζζεξα (4), ζχκθσλα θαη κε ην απφ 9/3/2017 πξαθηηθφ ηνπ 

Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ Ραθήλαο πεξί ραξαθηεξηζκνχ ησλ παξαιηψλ σο 

πνιπζχρλαζησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. ηελ παξαιία «Κόθθηλν Ληκαλάθη». 

2. ηελ παξαιία «Μπιε Ληκαλάθη». 

3. ηελ παξαιία «Μαξίθεο». 

4. ηελ παξαιία « Κεληξηθή παξαιία». 

Σα βάζξα ζα επαλδξσζνχλ κε θαη’ επάγγεικα λαπαγνζψζηεο, νη νπνίνη ζα 

θαηέρνπλ άδεηα λαπαγνζψζηε ελ ηζρχ απφ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή θαζψο θαη 

ηνλ πιήξε εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ.  

Σα βάζξα ζα ιεηηνπξγνχλ θαζεκεξηλά απφ 10.30 π.κ. έσο θαη 17.30 κ.κ. θαη 

νη Ναπαγνζψζηεο ζα επνπηεχνπλ ζπλνιηθφ κήθνο παξαιίαο κέηξσλ 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

o Παξαιία «Κφθθηλν Ληκαλάθη»,  300 κέηξα 

o Παξαιία «Μπιε Ληκαλάθη» 114 κέηξα 

o Παξαιία «Μαξίθεο» 650 κέηξα 

o Παξαιία « Κεληξηθή παξαιία» 315 κέηξα 

 Σελ δπλαηφηεηα επέκβαζεο θαη πεξηπνιίαο ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ 

παξαιηψλ πνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο, κε θαηάιιειν 

κεραλνθίλεην φρεκα ηθαλφ γηα θίλεζε εθηφο δξφκνπ. Σν φρεκα ζα πξέπεη 

λα είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν κε λαπαγνζσζηηθά ζσζίβηα θαη πιήξεο 

θνξεηφ θαξκαθείν (φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ) θαη κε ηελ έλδεημε 
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ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΟ θαη θάησζελ απηήο LIFEGUARD ζε εκθαλή ζεκεία 

απηνχ. 

 Σελ δηάζεζε γηα επέκβαζε θαη πεξηπνιία ελφο κεραλνθίλεηνπ κηθξνχ 

ζθάθνπο (γηα θάζε πχξγν) δηαθξηηνχ ρξψκαηνο εμσηεξηθά, θαη ην θάζε έλα 

εθνδηαζκέλν κε θνξεηφ ππξνζβεζηήξα, θνππηά, δχν θπθιηθά ζσζίβηα θαη 

ζθπξίρηξα.  

Ο εμνπιηζκφο ηνπ θάζε κηθξνχ ζθάθνπο ζα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ απφ 

ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ.Δ.Ν., ζα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

δελ ζα έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο γηα φζα εθφδηα 

πξνβιέπεηαη. ην κέζνλ ησλ πιεπξψλ ηεο ιέκβνπ, δεμηά θαη αξηζηεξά είλαη 

γξακκέλε ε έλδεημε ΧΣΗΚΖ ΛΔΜΒΟ θαη θάησζελ απηήο ε έλδεημε 

RESCUE BOAT, κπιε απφρξσζεο. Ζ έιηθα ηεο ιέκβνπ είλαη 

πξνθπιαγκέλε κε πιέγκα γηα ηελ απνηξνπή αηπρήκαηνο. 

 Σελ δηαηήξεζε βηβιίνπ ζπκβάλησλ γηα θάζε λαπαγνζψζηε ζην νπνίν ζα 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην ζπκβάλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκβάληνο απφ 

ηνλ λαπαγνζψζηε. 

Τπνρξέσζε θάζε λαπαγνζψζηε είλαη λα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα κε έλδπκα 

θνιχκβεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη κπνξεί είηε λα 

πεξηπνιεί απφ ζηεξηάο είηε κε ζσζηηθή ιέκβν θσπειαηψληαο θνληά ζην ρψξν 

ησλ ινπνκέλσλ ή λα θάζεηαη επί ηνπ ππάξρνληνο βάζξνπ λαπαγνζψζηε. Ο 

λαπαγνζψζηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ παξαθνινπζεί ηνπο 

ινπφκελνπο, είλαη ζε άκεζε εηνηκφηεηα παξνρήο βνήζεηαο, δελ εθηειεί άιιε 

παξάιιειε εξγαζία. Ο λαπαγνζψζηεο κε ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ζα 

αλαξηά ηελ αληίζηνηρε ζεκαία ρξψκαηνο πνξηνθαιί κε ηελ έλδεημε 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ ελψ κε ηελ ιήμε ηεο ππεξεζίαο (ή ζε θάζε ελδερφκελε 

απνπζία ηνπ) ζα αλαξηά ηελ αληίζηνηρε θφθθηλε ζεκαία κε ηελ έλδεημε ΥΧΡΗ 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ.  

Ο αλαγθαίνο εμνπιηζκφο γηα ην πξνζσπηθφ (λαπαγνζψζηεο) ζα είλαη αθξηβψο 

φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 23/2000. πγθεθξηκέλα ν θάζε 

λαπαγνζψζηεο φηαλ εθηειεί ηελ ππεξεζία ηνπ ζε νηνλδήπνηε ρψξν (βάζξν, 

κεραλνθίλεην ζθάθνο, επνρνχκελν κέζν), εθνδηάδεηαη κε: 

i. αδηάβξνρν θαθφ,  

ii. θπάιηα,  

iii. λαπαγνζσζηηθφ ζσζίβην, ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην 

δηάηαγκα,  

iv. ζαλίδα δηάζσζεο, ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην δηάηαγκα,  

v. θνξεηφ θαξκαθείν, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 
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Τιηθά Φαξκαθείνπ Πνζόηεηα 

Καξδηνθπθινθνξηαθά - αλαιεπηηθά 1 

Αλαιγεηηθά 1 

Δλέζηκν θνξηηθνεηδέο 1 

χξηγγεο 5 

θεχαζκα θαηά εγθαπκάησλ 2 

Φνξεηή θηάιε θαη ζπζθεπή ρνξήγεζεο νμπγφλνπ 1 

Φνξεηή ζπζθεπή αλάλεςεο ζηφκα κε ζηφκα 1 

Φνξεηή ζπζθεπή αλάλεςεο ηχπνπ guedel 1 

πζθεπή αλάλεςεο δηα ρεηξφο ΑΜΡU 1 

Κνηλνί επίδεζκνη 5 

Γάδεο απνζηεηξσκέλεο παθέηα 2 

Διαζηηθφο επίδεζκνο 1 

Απνζηεηξσκέλν ηνχιη εκβαπηηζκέλν ζε λεξφ θαη θπηηθά έιαηα γηα 
έγθαπκα 

2 

Mercurochrom 50cc 

Ομπδελέ 50cc 

Οηλφπλεπκα 50cc 

Λεπθνπιάζηεο 1 

Φαιίδη θνηλφ 1 

 

vi. πηπζζφκελν θνξείν εγθεθξηκέλν απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ 

Τ.Δ.Ν., 

vii. έλδπκα θνιχκβεζεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί,  

viii. θαπέιν ζηελ εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη ε έλδεημε 

ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη θάησζελ απηήο ε έλδεημε LIFEGUARD,  

ix. γπαιηά ειίνπ,  

x. θνπβέξηεο,  

xi. θαηαδπηηθφ καραίξη,  

xii. κάζθα βπζνχ,  

xiii. βαηξαρνπέδηια, 

xiv.θηλεηφ ηειέθσλν,  

xv. θνξεηή κεγαθσληθή ζπζθεπή (ηειεβφα),  

xvi.θνηλή ζθπξίρηξα 

Δπηπιένλ ζην θάζε λαπαγνζσζηηθφ βάζξν ζα ππάξρνπλ κε επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ:  

 πηλαθίδα ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη: ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 

λαπαγνζσζηηθνχ βάζξνπ, ε επεμήγεζε ησλ ζεκαηψλ πνπ ζα αλαξηψληαη 

ζε θάζε βάζξν, ν ππεχζπλνο ησλ λαπαγνζσζηψλ θαη ηα ηειέθσλα 

επηθνηλσλίαο ηνπ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, νδεγίεο γηα ηνπο 
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ινπφκελνπο. Ζ πηλαθίδα ζα δηακνξθσζεί κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ 

ππεπζχλνπ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.  

 ζεκαία Ναπαγνζψζηε ρξψκαηνο πνξηνθαιί δηαηάζεσλ 40Υ80εθ. κε ηελ 

έλδεημε ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε LIFEGUARD 

κπιε απφρξσζεο,  

 ζεκαία ρξψκαηνο εξπζξνχ, ίζσλ δηαζηάζεσλ κε ηελ πξνεγνχκελε, κε ηελ 

έλδεημε ΥΧΡΗ ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ θαη θάησζελ απηήο ηελ έλδεημε NO 

LIFEGUARD, ιεπθήο απφρξσζεο,  

 δχν ζεκαληήξεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί, νη νπνίνη ζα αγθπξσζνχλ ζηελ 

ζάιαζζα νξηνζεηψληαο, ζε απφζηαζε 200 κέηξσλ απφ ηελ αθηή, ηνλ 

ρψξν θνιχκβεζεο,  

 κεραλνθίλεην ζθάθνο ρξψκαηνο εμσηεξηθά πνξηνθαιί, εθνδηαζκέλν κε 

θνξεηφ ππξνζβεζηήξα, θνππηά, δχν θπθιηθά ζσζίβηα θαη ζθπξίρηξα. Ο 

εμνπιηζκφο ηνπ θάζε κηθξνχ ζθάθνπο ζα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ απφ 

ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ.Δ.Ν., ζα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 

δελ ζα έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο γηα φζα εθφδηα 

πξνβιέπεηαη. ην κέζνλ ησλ πιεπξψλ ηεο ιέκβνπ, δεμηά θαη αξηζηεξά είλαη 

γξακκέλε ε έλδεημε ΧΣΗΚΖ ΛΔΜΒΟ θαη θάησζελ απηήο ε έλδεημε 

RESCUE BOAT, κπιε απφρξσζεο. Ζ έιηθα ηεο ιέκβνπ είλαη 

πξνθπιαγκέλε κε πιέγκα γηα ηελ απνηξνπή αηπρήκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ λα πξνζθνκίζεη ζε νξηζηηθφ θαηάινγν ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζε 

πνηεο παξαιίεο απηφ ζα εξγαζηεί. Ο θαηάινγνο απηφο, ζε πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο λαπαγνζψζηε, ζα ελεκεξψλεηαη θαη ζα θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν ζηελ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή, γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εξγαζίαο 

αζηπλφκεπζεο ηεο, κε θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ – ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ -κηζζνδνζία θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 
(νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) 

€ 

Γηάθνξεο δαπάλεο (θαξκαθεπηηθφ πιηθφ θαη εμνπιηζκφο, 
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο εμνπιηζκνχ θ.ιπ. ) (νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθψο) 

€ 

πλνιηθή δαπάλε ΔΡΓΟΤ ΓΗΑ 2,5 ΜΖΝΔ ΝΑΤΑΓΟΧΣΗΚΖ 
ΚΑΛΤΦΖ 4ΧΝ ΠΤΡΓΧΝ Δ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΑΡΑΛΗΔ (νινγξάθσο 
θαη αξηζκεηηθψο)  

€ 

ΦΠΑ 24% (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)  € 

ΤΝΟΛΟ  (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο)  € 

 

 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ - ΦΡΑΓΗΓΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
ΔΚΓΟΣΖ ........................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο ........................... 

Πξνο: …………………………. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκφ ............... γηα επξψ ………………. 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. Α.Φ.Μ…….. 

νδφο …………. αξηζκφο 

… ΣΚ ………..,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... Α.Φ.Μ…………νδφο............................. 

αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. Α.Φ.Μ…………νδφο............................. 

αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. Α.Φ.Μ…………νδφο............................. 

αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. γηα εθηέιεζε ηεο χκβαζεο 

«……………………..…………………………», ζπλνιηθήο αμίαο ……… € 

ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο κε εκεξνκελία 

Γηελέξγεηαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο {ε 

πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο. } {ή ζε πεξίπησζε 

Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά 

γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 

ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. } 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη 

ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο 

καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………… 

(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ 

έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο 

ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο. 
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ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ - ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο...........................  

Πξνο: ………………  

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκφ................ γηα επξψ.......................  

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …………. 

Α.Φ.Μ.…………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. ………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… Α.Φ.Μ………….νδφο ……………… αξηζκφο ………………. 

Σ.Κ. …………..  

β) ……………… Α.Φ.Μ………….νδφο ……………… αξηζκφο ………………. 

Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… Α.Φ.Μ………….νδφο ……………… αξηζκφο ………………. 

Σ.Κ. …………..  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν 

…….………..…… ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε 

αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο, κε εκεξνκελία Γηελέξγεηαο ………………..  

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη 

ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο 

καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………  

(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξεηο (3) κήλεο ηεο εκεξνκελίαο ηεο Απφθαζεο 

Καηαθχξσζεο).  

Απφ ηελ εγγχεζε απηή, πνπ παξέρεηαη γηα ηελ πην πάλσ θαη κφλν αηηία, ζα 

απαιιάμνπκε ηνλ πειάηε καο ηνλ νπνίν εγγπφκαζηε, κφλν κεηά απφ έγγξαθε 

δήισζή ζαο πεξί απαιιαγήο καο απφ θάζε επζχλε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ ηελ πξνθεηκέλε εγγχεζε, ή κεηά ηελ επηζηξνθή ζε εκάο ηνπ ζψκαηνο ηεο 

παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ - ΤΕΥΔ 
 
 

Σο παρόν κα ςυμπλθρωκεί από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ  ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *……+ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *.......+ 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *……+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *……+ 

- Σθλζφωνο: *……+ 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): *……+ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): *……+ 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+ 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *……+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 
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Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων 

που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα 

με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 

από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ 

εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ 

οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 

οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ 

φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 

 



 
 

55 
 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 

υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ 

. 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *....……+ 
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εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι 

κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των 

υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον 

διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ 

όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη ηα ζηοητεία ποσ έτφ 

αλαθέρεη ζύκθφλα κε ηα κέρε Ι – IV αλφηέρφ είλαη αθρηβή θαη ορζά θαη όηη 

έτφ πιήρε επίγλφζε ηφλ ζσλεπεηώλ ζε περίπηφζε ζοβαρώλ υεσδώλ 

δειώζεφλ. 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ 

αηηήκαηος θαη τφρίς θαζσζηέρεζε, λα προζθοκίζφ ηα πηζηοποηεηηθά θαη ηης 

ιοηπές κορθές αποδεηθηηθώλ εγγράθφλ ποσ αλαθέροληαηxlvii, εθηός εάλ : 

α) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτεη ηε δσλαηόηεηα λα ιάβεη ηα 

ζτεηηθά δηθαηοιογεηηθά απεσζείας κε πρόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδοκέλφλ ζε 

οποηοδήποηε θράηος κέιος ασηή δηαηίζεηαη δφρεάλxlviii. 

β) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτοσλ ήδε ζηελ θαηοτή ηοσς ηα 

ζτεηηθά έγγραθα.1 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος δίδφ επηζήκφς ηε ζσγθαηάζεζή κοσ ζη... 

[προζδηορηζκός ηες αλαζέηοσζας αρτής ή ηοσ αλαζέηοληα θορέα, όπφς 

θαζορίδεηαη ζηο κέρος Ι, ελόηεηα Α], προθεηκέλοσ λα αποθηήζεη πρόζβαζε ζε 

δηθαηοιογεηηθά ηφλ πιεροθορηώλ ηης οποίες έτφ σποβάιιεη ζη... [λα 

προζδηορηζηεί ηο αληίζηοητο κέρος/ελόηεηα/ζεκείο] ηοσ παρόληος 

Τσποποηεκέλοσ Εληύποσ Υπεύζσλες Δήιώζες γηα ηοσς ζθοπούς η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, 

παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, 

αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεροκελία, ηόπος θαη, όποσ δεηείηαη ή είλαη απαραίηεηο, σπογραθή(-ές): 

[……]    
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1. ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ 

(του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2. Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3. Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ 

μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4. Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

5. Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6. Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα 

κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που 

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ 

Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να 

βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 

αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 

24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 

τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10. φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

11. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 

τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
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καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 

Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 

παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

12. Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ 

κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν 

προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13. Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ 

Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). 

Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 

εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και 

καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15. Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των 

κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16. Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ 

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα 

μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

17. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι 

ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ 

αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21. Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί 

(μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να 

καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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22. τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 

εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ 

(άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23. θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό 

αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των 

υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφοράσ  

24. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25. Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27. Άρκρο 73 παρ. 5. 

28. Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

30. Πρβλ άρκρο 48. 

31. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32. Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο 

(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33. Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ 

από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που 

κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

34. Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

35. Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36. Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  
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37. Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

38. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν 

τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

39. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν 

τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

40. Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει 

τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

41. Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα 

ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να 

ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

42. Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι 

ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

43. Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του 

υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί 

χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

44. Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46. Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

47. Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48. Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία 

αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ – ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19.(δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ)  

ΝΑΙ   

2 “Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ” 
(ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων, 
Παράρτθμα Εϋ τθσ παροφςασ. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ)  
Σο ΣΕΤΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
ωσ επιςυναπτόμενο ζγγραφο τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ ςτθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
www.rafinaport.gr 
 τθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ανϊνυμθ Εταιρεία το ΣΕΤΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τον Διευκφνοντα φμβουλο 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  
τθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ε.Π.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. το ΣΕΤΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τουσ διαχειριςτζσ. 
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ το ΣΕΤΔ 
υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόςωπο. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ) 

       ΝΑΙ   

3 α. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ 
και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, 
προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα Φ.Ε.Κ., 
ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 
διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα 
πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι 
του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ 
και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ). 
β. Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο 
διαγωνιςμό με εκπροςϊπουσ τουσ, 
υποβάλλουν βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ, 
αρμοδίωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ του εκπροςωποφμενου. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ). 

ΝΑΙ   

4 Κατάλογο με τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ του ΝΑΙ   
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ςυγκεκριμζνου τφπου κατά τθν τελευταία 
τριετία ι αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία 
των ναυαγοςωςτϊν που κα απαςχολθκοφν 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ προςφοράσ). 

5 Τπεφκυνθ Διλωςθ. Για το χρόνο ιςχφοσ των 
προςφορϊν που κα πρζπει να είναι εκατόν 
ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 
προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 
προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ). 

ΝΑΙ   

6 Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ, ςτο οποίο να 
αποδεικνφεται ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα 
που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ)  

ΝΑΙ   
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