
 
 

1 
 

      
 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 

Ραφήνα 13/3/2018  
Αρ. Πρωτ.:1611 

 
 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΦΗΝΑ  Α.Ε.                                   

Τηλ: 22940 23605 / 22840  

Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέοσ                                        

19009 Λιμάνι Ραφήνας 
Fax: 22940 26076         
Email: grammateia@rafinaport.gr   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 17/4/2018, θμζρα Τρίτθ και ϊρα: 10:00 π.μ.  

 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν: ζωσ και τθν 17/4/2018, 

θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρικ. Διακιρυξθσ Ρ 01/2018 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
για τθ Ναυαγοςωςτικι Κάλυψθ - Ρροςταςία των Ραραλιϊν αρμοδιότθτασ του 

Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. για διάςτθμα τρειςιμιςι (3,5) μθνϊν  
Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 53.320,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%), 

43.000,00€ άνευ ΦΡΑ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθ ςυμφερότερθ οικονομικι 
προςφορά βάςει τιμισ 

 

CPV: 75252000-7 Υπθρεςίεσ Διάςωςθσ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΕΑ 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ  Α.Ε. 

ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Τ.Κ. 190 09, Λιμάνι 
αφινασ  

ΧΩΑ Ελλάδα 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL305 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ +30(22940)22840                                                          

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΡΙΑ +30(22940)26076 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟ grammateia@rafinaport.gr 

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ Τμιμα Ρρομθκειϊν 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.rafinaport.gr  

 

Ζχοντασ υπ’ όψθ :  

1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Αϋ/8.8.16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 

Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Αϋ/28.6.14) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ 

Διαχείριςθσ και Εποπτείασ – Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ - Δθμόςιο Λογιςτικό 

και άλλεσ διατάξεισ ».  

3. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Αϋ/15.9.2011) «Σφςταςθ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμόςιων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων Συμβάςεων, Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 

(πτωχευτικόσ κϊδικασ), Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

4. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ/13.7.10) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με 

τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Το Ρ.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/Α/05-08- 

2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Τθν με αρ.158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων με 

κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 

79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ 

κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Αϋ/10.7.2007) «Κ.Ρ.Δ.».  

8. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/Αϋ/15.7.2010) «Νζο 

αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ».  

9. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Αϋ/7.11.2000) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  

10. Τισ διατάξεισ του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 και15.  

11. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για 

τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία».  

12. Τισ διατάξεισ του άρκρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Αϋ/23.7.2013) 

«Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ».  

mailto:grammateia@rafinaport.gr
http://www.rafinaport.gr/
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13. Τον Νόμο 2932/01 (ΦΕΚ 145/Αϋ/01) «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ 

ενδομεταφορζσ – Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ – 

Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

ιςχφει. 

14. Τον Ν. 4152/2013, παρ. η, Α’107, «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16/2/2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».  

15. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 23 -7/2/2000. «Κακοριςμόσ προχποκζςεων ιδρφςεωσ και 

λειτουργίασ ςχολϊν ναυαγοςωςτικισ εκπαιδεφςεωσ. Κακοριςμόσ προχποκζςεων 

χορθγιςεωσ αδείασ ναυαγοςϊςτθ από τισ Λιμενικζσ Αρχζσ ωσ και κακοριςμόσ των 

υποχρεϊςεων του ναυαγοςϊςτθ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. Κακοριςμόσ 

περιπτϊςεων υποχρεωτικισ προςλιψεωσ ναυαγοςϊςτθ, ςε οργανωμζνεσ ι μθ 

παραλίεσ, για τθν προςταςία των λουομζνων ςτο καλάςςιο χϊρο».  

16. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 

τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 

κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.  

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2131.16-2/931/18  ζγγραφο του Κεντρικοφ Λιμεναρχείου αφινασ.  

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1065-21/2/2018 Αίτθμα του Τμιματοσ Λιμενικισ Υποςτιριξθσ.  

19. Τθ με αρ. πρωτ. 1066-21/2/2018 Απόφαςθ Ανάλθψθ Δαπάνθσ/Ζγκριςθσ τθσ εν λόγω 

δαπάνθσ.  

20. Τθν αρ. 2.2/27-02-2018 Απόφαςθ Δ.Σ. του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. ζγκριςθσ 

τθσ Διακιρυξθσ. 

21. Τθν αρ. 1.6/2018 Απόφαςθ του Δ.Σ. του Ο.Λ.. Α.Ε. περί οριςμοφ επιτροπϊν. 

22. Τθν εγκεκριμζνθ ΑΕΡΟ του Λιμζνα αφινασ (ΑΔΑ: ΒΣΗΘΟ-1Γ4). 

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. (Ο.Λ.. Α.Ε.) προκθρφςςει: 

Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ οικονομικι προςφορά 

βάςει τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ςαράντα τριϊν χιλιάδων ευρϊ 

(43.000,00€) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., για τθν επιλογι Αναδόχου Ραροχισ 

Υπθρεςιϊν «για τθν Ναυαγοςωςτικι Κάλυψθ για τθν Ρροςταςία των Ραραλιϊν 

αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.», ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν 

παροφςα. 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. Ακτι 

Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Τ.Κ. 190 09, Λιμάνι αφινασ, τθν Τρίτθ, 17/4/2018, ϊρα 10:00 

π.μ. ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

 

1. Ραραλαβι εγγράφων Διακιρυξθσ 

1. Τα ζγγραφα τθσ Διακιρυξθσ  κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ  14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 

2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα Διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 
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 Θ υπ’ αρ. 2.2/27-02-2018  Απόφαςθ Δ.Σ. του Ο.Λ. Α.Ε. για τθν ζγκριςθ των όρων και 

προχποκζςεων τθσ παροφςασ κακϊσ και  Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

 Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμόςιασ Σφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 

158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016). 

 Οι  προδιαγραφζσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

 Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τον 

Ανακζτοντα Φορζα επί όλων των ανωτζρω και που κα δίνονται για όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. 

(www.rafinaport.gr). 

2. Θ τεκμθρίωςθ του Διαγωνιςμοφ κα είναι προςβάςιμθ για όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ 

ςτθν ανωτζρω αναφερόμενθ ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.  από όπου 

οι ενδιαφερόμενοι κα αντλοφν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ τουσ. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

i. Ο Διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν Ραροχι Υπθρεςιϊν για τθν Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ 

των πολυςφχναςτων παραλιϊν αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ 

Α.Ε ζτουσ 2018 και για χρονικό διάςτθμα από 01/06/2018 ζωσ 15/9/2018, όπωσ 

περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

παροφςασ. 

ii. Οι προςφορζσ των ςυμμετεχόντων δεν πρζπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό 

προχπολογιςμό του ζργου. 

iii. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που 

ςυμμετζχουν ςτον Διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ 

Σφμβαςθσ δεν πρζπει να μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, 

κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότθτα 

μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 

Ν.4412/2016. 

3. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Σφμβαςθσ ανζρχεται ςε 53.320,00Ευρϊ και αναλφεται 

ςε: 

i. Κακαρι αξία: 43.000,00€ 

ii. Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ:10.320,00€  

4. ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΛΗΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Θ Σφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από τον Ρροχπολογιςμό του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 

αφινασ Α.Ε ζτουσ 2018 και βαρφνει τθν πίςτωςθ του Λογ. Γ.Λ.Σ. με αρικμό 61.01 

http://www.rafinaport.gr/
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 Υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τθ νομοκεςία.  

Επίςθσ κα πραγματοποιθκεί κράτθςθ φψουσ 0,06 % πλζον χαρτοςιμου 3% επί τθσ 

κράτθςθσ αυτισ κακϊσ και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20% επί του χαρτοςιμου. Οι κρατιςεισ 

υπολογίηονται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ. Τα ποςά παρακρατοφνται από τον 

Ανακζτοντα Φορζα ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων και κατατίκενται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό 

διαχείριςθσ τθσ εν λόγω Αρχισ (άρκρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011). 

 Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον Ανακζτοντα Φορζα και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 Οι πλθρωμζσ κα γίνονται τμθματικά, φςτερα από τθν ςφνταξθ Ρρακτικοφ 

Ραραλαβισ καλισ εκτζλεςθσ από τθν αρμόδια επιτροπι. 

 Θ πλθρωμι του τιμιματοσ κα γίνεται ςε EURO. 

 

5. ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςθ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 86 του 

Ν.4412/2016. 

6. ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

i. Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 17/4/2018, ϊρα 10:00 π.μ. που αποτελεί και 

καταλθκτικι θμερομθνία αυτοφ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

ςτα Γραφεία του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε., Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, 

Τ.Κ. 190 09, Λιμάνι αφινασ.  

ii. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά ςτο 

αρμόδιο γραφείο Ρρωτοκόλλου του Ανακζτοντα Φορζα, μζχρι και τθν 17/4/2018, 

ϊρα 10:00 π.μ. Σε περίπτωςθ αποςτολισ οι προςφορζσ πρζπει να περιζλκουν και 

να πρωτοκολλθκοφν ςτθν Υπθρεςία μια εργάςιμθ θμζρα πριν τθν Διεξαγωγι του 

Διαγωνιςμοφ ιτοι τθν 16/4/2018. 

iii. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ 

Σφμβαςθσ, πρζπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προςφορά, εντόσ των ανωτζρω 

προκεςμιϊν. 

iv. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτον Ανακζτοντα Φορζα με οποιονδιποτε τρόπο 

πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν 

αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτο αρμόδιο όργανο προ τθσ εκπνοισ τθσ 

προκεςμίασ που κακορίηεται από τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ για τθν αποςφράγιςθ. 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν, που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία ςτο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο 

αυτοφ, μιςι ϊρα πριν τθν ϊρα λιξθσ. Θ Επιτροπι παραλαμβάνει και μονογράφει 

όλουσ τουσ φακζλουσ των προςφορϊν που κατά τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

παραλαβισ βρίςκονται ςτον χϊρο που διεξάγεται ο Διαγωνιςμόσ και κατόπιν 
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κθρφςςει τθν λιξθ τθσ παραλαβισ των προςφορϊν και προβαίνει ςτθν 

αποςφράγιςθ-αξιολόγθςθ αυτϊν, μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ 

καμία άλλθ προςφορά δεν γίνεται αποδεκτι. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται 

εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν 

αντιςτοίχωσ.  

7. ΥΡΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτισ προκεςμίεσ του παρόντοσ άρκρου 

είτε (α) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τον Ανακζτοντα Φορζα είτε (β) με κατάκεςι τουσ ςτο 

πρωτόκολλο του Ανακζτοντα Φορζα. Ο Ανακζτων Φορζασ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν 

ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για 

κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από 

οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν ο Ανακζτων Φορζασ ειδοποιθκεί 

εγκαίρωσ. 

Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο 

πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ 

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ««για τθν Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των πολυςφχναςτων 
παραλιϊν αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ ζτουσ 2018» 

Αρικμόσ Διακιρυξθσ: Ρ01/2018 
Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 17/4/2018 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν: ζωσ και τθν 17/4/2018 θμζρα Τρίτθ 
και ϊρα 10:00 π.μ. 
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ: ζωσ τθν 16/4/2017 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 2.00μ.μ. 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε., Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Λιμάνι αφινασ, Τ.Κ. 190 09 

Τθν ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΘΕΣΙΑ» 

 

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

i. ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 15 & 16  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. (ΡΑΑΤΘΜΑ 

ΣΤϋ&Ε’) 

ii. ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ 

περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 28 τθσ 

παροφςασ  «ΡΑΑΤΘΜΑ Α’». Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά 

ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ 

και 

iii. ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο 

οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο 

«ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ» και το άρκρο 9. 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 

φακζλου τθσ προςφοράσ. 
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iv. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ 

Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

v. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτον Ανακζτοντα Φορζα με οποιοδιποτε τρόπο πριν 

από τισ θμερομθνίεσ  υποβολισ του άρκρου 6 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, 

αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7. 

vi. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ 

προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

vii. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον Οικονομικό 

Φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

viii. Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, 

είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ, του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

8. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ 

i. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα: 

 ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

 ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» 

 ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» 

ςφμφωνα με τα κατωτζρω: 

ii. Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να 

περιζχει: 

- το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 15, Ραράρτθμα 

Εϋ τθσ παροφςασ. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ, του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ κακϊσ και τα ζγγραφά νομιμοποίθςθσ των 

εκπρόςωπων του άρκρου 16.3.(α), (β) (καταςτατικά-ΦΕΚ πλθρεξοφςια ,ΥΔ, κλπ.) 

- και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 (ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ).  

iii. Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ Διακιρυξθσ , και ειδικότερα τθσ 

Τεχνικισ Ζκκεςθσ.  (ΡΑΑΤΘΜΑ Α’) 

iv. Ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 

προςφοράσ, ςφμφωνα με το «ΡΑΑΤΘΜΑ Β’» και το άρκρο 9. 
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9. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κα δοκεί όπωσ αυτι κακορίηεται ςτα ζγγραφα 

τθσ παροφςασ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β’). Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων 

κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. 

 Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ. 

 Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά. 

 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν 

10. ΡΑΑΛΑΒΗ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΣΤΑΔΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ 

i. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ. 

 Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται 

από τον Ρρόεδρο αυτισ όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. iv του άρκρου 6 τθσ παροφςασ.  

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν 

ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο του Ανακζτοντα Φορζα για να διαπιςτϊςει αν 

ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 7  τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο 

ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και 

μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο). Κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ 

Επιτροπισ  μζλοσ τθσ παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ 

διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί 

κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 Θ Επιτροπι Διενζργειασ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που 

ορίηεται ςτο άρκρο 6&7. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 

προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 

ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του 

Ν.4412/2016. 

ii. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν. 

 Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό, 

ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, 

κακϊσ και τα υποβλθκζντα από τουσ ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ, 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 

του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, 

αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται ςε νζο φάκελο από το παραπάνω 
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όργανο και φυλάςςονται, προκειμζνου να αποςφραγιςκοφν ςε μεταγενζςτερθ 

θμερομθνία και ϊρα. 

 Σε επόμενθ φάςθ θ Επιτροπι Διενζργειασ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ προβαίνει 

ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν (ςυμμετοχισ και λοιπϊν απαιτουμζνων 

δικαιολογθτικϊν) και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι 

ι τθν απόρριψθ αυτϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ. Επί του εν λόγω 

πρακτικοφ αποφαςίηει το αρμόδιο Αποφαινόμενο Πργανο του Ανακζτοντασ 

Φορζα (ολοκλιρωςθ α’ ςταδίου). 

 Ο κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ  με τισ οικονομικζσ  προςφορζσ, 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, 

τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Αξιολόγθςθσ 

Διαγωνιςμοφ και τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ από το αρμόδιο Πργανο του 

Ανακζτοντα Φορζα (α’ ςτάδιο) , αποςφραγίηεται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 

που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ και κα 

ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά το ςτάδιο αυτό αποςφραγίηονται, 

μονογράφονται και ςφραγίηονται ανά φφλλο οι οικονομικζσ προςφορζσ και 

ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ των τιμϊν των προςφορϊν, οι οποίεσ  

καταχωροφνται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων 

προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. (β’ ςτάδιο) 

 Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το  α' ςτάδιο οι φάκελοι τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν 

μποροφν να γίνουν ςε μία ι περιςςότερεσ δθμόςιεσ ςυνεδριάςεισ, κατά τθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ. 

 Τα αποτελζςματα των ανωτζρω α’ και β’ ςταδίων επικυρϊνονται με 

Απόφαςθ του Ανακζτοντα Φορζα, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια 

αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω Απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

 Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ 

τιμι (ιςότιμεσ), ο Ανακζτων Φορζασ  επιλζγει τον (προςωρινό) Ανάδοχο με 

κλιρωςθ μεταξφ των Οικονομικϊν Φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ 

προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και 

παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

i. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι 

Σφμβαςθσ. 

 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, και τθν επικφρωςθ με ςχετικι απόφαςθ 

του Ανακζτοντα Φορζα ειδοποιείται εγγράφωσ ο μειοδότθσ ο οποίοσ 

χαρακτθρίηεται, ωσ «προςωρινόσ Ανάδοχοσ», να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 15 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που 

κακορίηονται ςτο άρκρο 20 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται 

ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε 
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αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό Ανάδοχο να τα 

προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ 5 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. 

Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ 

(ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

 αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 

απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι 

 αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, 

δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα άρκρα 11, 12 και 13 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν 

κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, θ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ 

ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 

και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο του Ανακζτοντα 

Φορζα για τθ λιψθ Απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ, είτε για 

τθν κιρυξθ του προςωρινοφ Αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ. 

 Το Αποφαινόμενο  Πργανο του Ανακζτοντα Φορζα (Δ.Σ.)  είτε κατακυρϊνει, είτε 

ματαιϊνει τθ Σφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του 

Ν. 4412/2016. Ο Ανακζτων Φορζασ κοινοποιεί τθν Απόφαςθ κατακφρωςθσ, 

μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό 

Ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ 

λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ Αναδόχου. 

 Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από 

τισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ 

και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ Αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο 

προςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του 

άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ του Ανακζτων Φορζα. 

Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον 

διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 

11, 12 και τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 13, κοινοποιείται θ 

Απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό Ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε 

οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ 20 
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θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, 

προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

 Θ υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ  ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν 

προςζλκει να υπογράψει τθν Σφμβαςθ, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται 

ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ μόνο βάςει τιμισ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, θ διαδικαςία 

ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα φυςικά και νομικά πρόςωπα που ζχουν δυνατότθτα 

νόμιμθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα, με ςυνάφεια ςτο προκθρυςςόμενο 

ζργο. Αναλυτικότερα, ςτο Διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν τα κατωτζρω φυςικά 

ι νομικά πρόςωπα, αυτοτελϊσ ι ςε ςφμπραξθ ι ςε κοινοπραξία ι ςε ζνωςθ θ οποία ζχει 

ςυςτακεί ι πρόκειται να ςυςτακεί ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ του ζργου του παρόντοσ 

Διαγωνιςμοφ ςε αυτιν:  

Α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – 

μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθν Συμφωνία 

περί Δθμοςίων Συμβάςεων (GPA) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου θ οποία 

κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Αϋ 139/1997) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων.  

Β) Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων, τα 

μζλθ των οποίων είναι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του παρόντοσ άρκρου. Οι Ενϊςεισ - 

Συμπράξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν με ιδιαίτερθ νομικι 

μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Τα μζλθ αυτϊν των Συμπράξεων – 

Ενϊςεων ευκφνονται, το κακζνα, ζναντι του Ανακζτοντα Φορζα, αλλθλεγγφωσ και εισ 

ολόκλθρο για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, εξαιτίασ ανικανότθτασ 

για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ των Συμπράξεων – Ενϊςεων δεν μπορεί να 

ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα 

υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με τθν 

ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει, κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 

τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ, με 

τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω 

περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ ο οποίοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ 

των τευχϊν. Θ αντικατάςταςθ αξιολογείται, με τθν υποβολι ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, από 

τθν Επιτροπι και εγκρίνεται με απόφαςθ του Αποφαινόμενου οργάνου του Ανακζτοντα 

Φορζα. 
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12. ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ, 

εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ 

από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

i. Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

 δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 

διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των 

κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 

2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό 

δίκαιο του Οικονομικοφ Φορζα, 

 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, 

ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 

2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

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

(Αϋ 215 ).  

Ο Οικονομικόσ Φορζασ αποκλείεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω Οικονομικοφ Φορζα ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  
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Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 

 ςτισ περιπτϊςεισ Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

 ςτισ περιπτϊςεισ Ανωνφμων Εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων 

ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και ο Ανακζτων Φορζασ  μπορεί να αποδείξει με 

τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο προςφζρων 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. Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

Κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ δεν εφαρμόηονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεςθ, 

όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι 

των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων 

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 

παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 2. 

Ο Ανακζτων Φορζασ  αποκλείει Οικονομικό Φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Σφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται 

λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ 

περιπτϊςεισ των παραγράφων 1, 2 . 

Οικονομικόσ Φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 1 και μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 

που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 

λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 

Οικονομικοφσ Φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 

περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 

ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ Σφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 

ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 

Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
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προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 

άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

Οικονομικόσ Φορζασ που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 

74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ  (Διαγωνιςμό). 

13. ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 

Οι υποψιφιοι Οικονομικοί Φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τισ κατωτζρω προχποκζςεισ όςο 

αφορά τθν επαγγελματικι τουσ επάρκεια για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Α. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (απόδειξθ 

καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) κα προςκομίςουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 

εγκατάςταςθσ, ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 

αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ Σφμβαςθσ. 

 

14. ΜΟΦΗ ΕΓΓΑΦΩΝ  

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων 

εγγράφων διευκρινίηονται τα εξισ:  

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 

αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζων ότι θ 

παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 

ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ 

επικυρωμζνων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν 

εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα 

από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013). Σθμειϊνεται 

ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων 

εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ 

ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν 

εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα 
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από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 

τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014”.  

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 

δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ Διαγωνιηόμενουσ.  

5. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ και επικυρωμζνθ αρμοδίωσ μετάφραςι 

τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

15. ΤΥΡΟΡΟΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι Οικονομικοί Φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο 

Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, 

όπωσ εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Φ.Ε.Κ. Βϋ 3698/16.11.2016) ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ 

αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω Οικονομικόσ Φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 12 τθσ παροφςασ, 

β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 

13 τθσ παροφςασ. 

Πςο αφορά τθν ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ ο Οικονομικόσ Φορζασ κα ςυμπλθρϊςει αυτό 

ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ.  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από 

τουσ προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά του επόμενου άρκρου, 

όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων, το τυποποιθμζνο 

ζντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

Tο ΤΕΥΔ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.rafinaport.gr του Ο.Λ. Α.Ε. ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι.    

16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, τον (υπό) φάκελο με τα 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» όπωσ περιγράφονται ςυμπλθρϊνοντασ παράλλθλα τον 

παρακάτω πίνακα (ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ’) : 

 

α/α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

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

ΝΑΙ   

2 “Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ” 
(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ΝΑΙ   

http://www.rafinaport.gr/
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δθμόςιασ Σφμβαςθσ κάτω των ορίων, 
Ραράρτθμα Εϋ τθσ παροφςασ. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ)  
Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
ωσ επιςυναπτόμενο ζγγραφο τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ ςτθ θλεκτρονικι  διεφκυνςθ 
www.rafinaport.gr 
 Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ανϊνυμθ Εταιρεία το ΤΕΥΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. το ΤΕΥΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τουσ διαχειριςτζσ. 
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ το ΤΕΥΔ 
υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόςωπο. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ ) 

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.Σ. 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 Οικονομικοί Φορείσ 
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 τρεισ ςυμβάςεισ 
του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου κατά τθν 
τελευταία τριετία με ςυνολικι αξία το 
τριπλάςιο του προχπολογιςμοφ του ζργου 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. (δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ)  

ΝΑΙ   

5 Υπεφκυνθ 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 

ΝΑΙ   
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προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ). 

6 Ριςτοποιθτικό/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   

 
 
 

17. ΔΙΑΚΕΙΑ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 180 θμζρεσ από 

τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει 

μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόςον ηθτθκεί από τον Ανακζτοντα 

Φορζα πριν από τθ λιξθ τθσ, για διάςτθμα ακόμθ 180 θμερϊν.  

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά 

τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί.  

Σε περίπτωςθ που θ εν ιςχφ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα:  

- απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ,  

- κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 

18. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Ανακζτων Φορζασ  διατθρεί το δικαίωμα, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

και Αξιολόγθςθσ, να ματαιϊςει ι να επαναλάβει τον Διαγωνιςμό ςε κάκε ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ, ιδίωσ:  

 Εάν θ διαδικαςία αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν είτε λόγω 

απόρριψθσ όλων των προςφορϊν,  

 εάν κανείσ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ,  

 για παράτυπθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,  

 εάν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ζχουν αλλάξει ουςιωδϊσ,  

 εάν λόγω ανωτζρασ βίασ δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ,  

 εάν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα οικονομικά,  

 εάν παφςει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν,  

 για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν δικαίωμα 

αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 
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19. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να 

ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να 

καλφπτει ςε ευρϊ , ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ του Ζργου (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ). Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ 

Επιςτολισ Συμμετοχισ κα είναι ςτο ποςό των  οχτακοςίων εξιντα ευρϊ (860,00€). 

i. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα 

κράτθ μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία 

των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 

αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  

ii. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ 

τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα.  

iii. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων αποςφρει τθν 

προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, εάν ο προςφζρων παρζχει ψευδι 

ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 73 ζωσ 78 του ν. 4412/2016.  

iv. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ καταπίπτει εάν ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ δεν 

προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 20 τθσ παροφςασ Δικαιολογθτικά 

Κατακφρωςθσ ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.  

v. Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον 

μινα μετά τον χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ.  

vi. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον οριςτικό Ανάδοχο του 

Διαγωνιςμοφ με τθν κατάκεςθ από αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ, ςτουσ δε 

λοιποφσ προςφζροντεσ μετά τθν άπρακτθ πάροδο άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 

απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ Απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 

vii. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

 τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

 τον εκδότθ,  

 τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, το ποςό κάλυψθσ,  

 τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του Οικονομικοφ Φορζα,  

  τον Ανακζτοντα Φορζα, τον αρικμό και τίτλο τθσ Διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία 

διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ,  

 τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  

 τον όρο ότι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα και ο εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ,  

 τον όρο ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ το ποςό κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 

εκάςτοτε τζλοσ χαρτοςιμου, 

 ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ εντόσ πζντε θμερϊν μετά από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Ανακζτοντα 

Φορζα.  
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 ςτθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων, θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ, ευρυνόμενων αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο μεταξφ τουσ. 

20. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ 

Οι Έλλθνεσ Πολίτεσ: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για τα αδικιματα που προβλζπονται 
ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του 
τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και 
ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ 

5 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα χωρίσ να 
απαιτείται βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

6 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκδίδονται 

με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίτεσ: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
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υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ 
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του 
τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ςε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 
είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου 
Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και 
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

5 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

6 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόςωπα: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) οι διαχειριςτζσ Ο.Ε., κ Ε.Ε., 
Ε.Ρ.Ε. β) Τα μζλθ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. γ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε 
άλλου νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ 
του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 
προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 
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5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ότι δεν τελοφν υπό κοινι 
εκκακάριςθ του ΚΝ. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 
1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ 
κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι 
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 

 

Οι ςυνεταιριςμοί: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του 
Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ 
του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 
προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ λειτουργεί νόμιμα. 

4 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι 
διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν 
από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

6 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι 
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό. 
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8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόςωπα: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 
τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του 
προςϊπου αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ του 
νομικοφ αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για 
κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το 
απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από 
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

2 Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 
προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ). 

3 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ 
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 
είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

4 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 
πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

5 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ ι 
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

6 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου 
/ Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

7 Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
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αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

9 Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ 
από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

 

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω 

δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω 

περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του 

υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ 

διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου 

Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν 

αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον 

υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του 

«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

 

 

 

Οι ενϊςεισ-κοινοπραξίεσ: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά 
Κατακφρωςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, 
θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 

 

21. ΑΡΟΙΨΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ  απαράδεκτθ ςε κάκε περίπτωςθ 

παράβαςθσ όρου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και 

αιρζςεισ,  

 ζχει ξυςίματα, ςβθςίματα, προςκικεσ , διορκϊςεισ που κακιςτοφν αςαφι τθν 

προςφορά κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ 

του Ανακζτοντα Φορζα εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 

 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, είτε ςτο ςφνολό τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ τμιματα του 

ζργου,  

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί , ςφμφωνα με το προβλεπόμενα ςτα ςχετικά άρκρα 

τθσ παροφςασ,  

 παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ,  

 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι ι είναι αςυνικιςτα χαμθλι,  

 εάν αποδειχτεί ότι είναι αποτζλεςμα ακζμιτθσ πρακτικισ όπωσ ςυμπαιγνία ι διαφκορά  
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 αφορά μζροσ τθσ Σφμβαςθσ και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν,  

 ζχει υποβλθκεί μετά τθν προκεςμία κατάκεςθσ των προςφορϊν.  

Θ προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε περίπτωςθ 

παράβαςθσ όρου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

 

Ο Ανακζτων Φορζασ  επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα από το 

ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, προςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν οποία 

προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του υποψθφίου, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

22. ΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Κατά τθσ Διακιρυξθσ μπορεί να αςκθκεί ζνςταςθ ζωσ και πζντε θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Κατά πράξθσ του Ανακζτοντα Φορζα 

ςτο ςτάδιο τθσ διενζργειασ μπορεί να αςκθκεί ζνςταςθ εντόσ πζντε θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον προςφζροντα. Για το παραδεκτό τθσ 

άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ, θ καταβολι παράβολου υπζρ του 

Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 όπωσ αυτόσ ιςχφει, 

ποςοφ ίςου με το 1% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ Σφμβαςθσ.  

Οι ενςτάςεισ αςκοφνται ενϊπιον του Ανακζτοντα Φορζα  ο οποίοσ αποφαςίηει επί αυτισ  

εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ  πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

23. ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

i. Μεταξφ του Ανακζτοντα Φορζα και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ.  

ii. Υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ Ρροςφορζσ τουσ, δε 

δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τον Ανακζτοντα Φορζα.  

iii. Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από 

το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το 

περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των 

παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα, που 

δεν κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε 

περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, 

κα λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου, θ 

Οικονομικι του Ρροςφορά και θ παροφςα Διακιρυξθ, εφαρμοηόμενων επίςθσ 

ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα.  

iv. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των 

ςυμβαλλόμενων μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ και του ιςχφοντοσ κεςμικοφ 

πλαιςίου δθμοςίων Συμβάςεων.  

v. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 

προςζλκει μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των 

αποτελεςμάτων του ελζγχου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, για υπογραφι 
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τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ, προςκομίηοντασ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.  

vi. Αν παρζλκει θ προκεςμία των ανωτζρω είκοςι (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να 

ζχει παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθν Σφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν 

κατακζςει Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ 

ορίου, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, και να καταπζςει υπζρ του Ανακζτοντα 

Φορζα θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ο Ανακζτοντασ Φορζασ αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ ςτον 

επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Θ απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ 

βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ 

του Ανακζτοντα Φορζα. 

vii. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα ςτοιχεία τθσ 

παρ. vii του άρκρου 19 τθσ παροφςασ κακϊσ και τον αρικμό τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ 

που πρόκειται να υπογραφεί.  

viii. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ δφο (2) 

τουλάχιςτον μινεσ μετά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ Σφμβαςθσ.  

ix. Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι 

και ποιοτικι παραλαβι τθσ Σφμβαςθσ, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν 

απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

24. ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που 

ζχει οριςκεί από τον Ανακζτοντα Φορζα. Θ περιοδικι και οριςτικι περαίωςθ τθσ Σφμβαςθσ 

κα γίνει με τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι και τθν ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ, από 

τθν οριςκείςα αρμόδια Επιτροπι. Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν παρατθριςεισ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί με τισ προαναφερόμενεσ παρατθριςεισ μζςα ςε 

διάςτθμα πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθ διατφπωςθ αυτϊν των παρατθριςεων. 

25. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ  

Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ κα γίνεται προσ τον Ανάδοχο με ιςόποςεσ 

τμθματικζσ μθνιαίεσ καταβολζσ, μετά από τθν παραλαβι των υπθρεςιϊν που ζχει 

υλοποιιςει κατά τον παρελκόντα μινα. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 

που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 

ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Θα γίνει κράτθςθ ίςθ με το 0,06% πλζον χαρτοςιμου επί τθσ κράτθςθσ αυτισ  και ΟΓΑ 

χαρτοςιμου 20% επί του χαρτοςιμου  του κακαροφ ποςοφ πλθρωμισ που αποδίδεται ςτθν 

Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του άρκρου 375 παρ.7 του ν. 

4412/2016. 
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26. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  - ΔΑΡΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ & ςτο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ςτθν εφθμερίδα «ΝΑΥΤΕΜΡΟΙΚΘ», τοιχοκολλείται ςτον πίνακα 

ανακοινϊςεων του Οργανιςμοφ , αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 

αφινασ Α.Ε. (www.rafinaport.gr) 

ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ  

Για τθν παροχι πλθροφοριϊν οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται: 

 Στον Οργανιςμό Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. 
Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Λιμάνι αφινασ  
Τμιμα Ρρομθκειϊν  
Τ.Κ.:  190 09 
Τθλ:  (22940) 22 840  
Fax:  (22940) 26 076     
e-mail: grammateia@rafinaport.gr  
 

Η Διευκφνουςα Σφμβουλοσ του Ο.Λ.. Α.Ε. 

 

 

 

 

 

             ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜΟΡΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

28 
 

27. ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ   

ΡΑΑΤΗΜΑ Αϋ (ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ-ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ) 

α/α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1 Κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν κα 
ακολουκοφνται πιςτά οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 
23/2000 και οι οδθγίεσ των ςχετικϊν 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εςωτερικϊν και 
του Υ.Ε.Ν. και εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ 
με το είδοσ τθσ εργαςίασ που εκτελείται 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Υ.Ε.Ν. και των 
Λιμενικϊν Αρχϊν.  

ΝΑΙ   

2 Θ υπθρεςίεσ διευκφνονται ςυνζχεια, ςε όλθ 
τθ διάρκεια του, αυτοπρόςωπα από τον 
Ανάδοχο ι από πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο 
αυτοφ, αποδεκτό από τον Ανακζτοντα φορζα 
και ο οποίοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν 
εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςθσ όςο 
και για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν. Επίςθσ 
ο Ανάδοχοσ είναι εξϋ ολοκλιρου υπεφκυνοσ 
για τθν εκλογι των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν 
που χρθςιμοποιεί. Τα υλικά πρζπει να είναι 
αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ 
όρουσ αντίςτοιχων προδιαγραφϊν. 

ΝΑΙ   

3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν όλο το απαιτοφμενο 
προςωπικό, εξοπλιςμό (τόςο για τθν παροχι 
των υπθρεςιϊν όςο και για τθν ζνδυςθ του 
προςωπικοφ), όχθμα, αποκθκευτικοφσ 
χϊρουσ, και οποιαδιποτε άλλα μζςα που 
είναι αναγκαία για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν που 
αναλαμβάνει.  

ΝΑΙ   

4 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ το 
αργότερο 2 θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ 
παροχισ των υπθρεςιϊν να προςκομίςει ςε 
κατάλογο το ςφνολο του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςε ποιουσ 
χϊρουσ αυτό κα εργαςτεί. Ο Ανάδοχοσ 
βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ 
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

ΝΑΙ   

5 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
αςφαλίςει όλο το προςωπικό του που 
αςχολείται ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν. Θ 
δαπάνθ για τα αςφάλιςτρα (που πρζπει να 
καταβάλλονται από τον Ανάδοχο ςυνολικά 
δαπάνθ εργοδοτικι, ειςφορά αςφαλιςμζνου) 
βαρφνει τον Ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωςθ 
δεν μπορεί να επιβαρυνκεί ο Ανακζτων 
φορζασ με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων του 

ΝΑΙ   
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προςωπικοφ του Αναδόχου και των 
μεταφορικϊν του μζςων, ηθμιϊν ςε ξζνθ 
ιδιοκτθςία και ςε ζργα του Δθμοςίου, Διμων 
και Κοινοτιτων και γενικά κάκε φφςθσ 
κοινωφελι ζργα. 
Αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου θ 
ςφναψθ με Αςφαλιςτικι Εταιρεία Σφμβαςθσ 
για τθν Αςτικι Ευκφνθ ζναντι του 
Ανακζτοντα Φορζα και τρίτων για βλάβεσ και 
ηθμίεσ που κα προκλθκοφν ςυνεπεία λακϊν 
ι παραλιψεων ι αμζλειασ του Αναδόχου και 
του προςωπικοφ του κατά τθν εκτζλεςθ του 
ζργου του.  Το αςφαλιςτιριο κα πρζπει να 
προςκομιςκεί ςτον Ανακζτοντα Φορζα πριν 
τθν ζναρξθ παροχισ των υπθρεςιϊν. 

6 Ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ 
υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με το νόμο, 
λαμβάνει μζτρα για τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του και ςε κάκε 
τρίτον, κακϊσ και τθν παροχι πρϊτων 
βοθκειϊν ςε αυτοφσ.  
Ο Ανάδοχοσ διατθρεί το απαιτοφμενο 
φαρμακευτικό υλικό για τθν παροχι πρϊτων 
βοθκειϊν. 

ΝΑΙ   

7 Τα βάκρα κα επανδρωκοφν με κατ’ 
επάγγελμα ναυαγοςϊςτεσ, οι οποίοι κα 
κατζχουν άδεια ναυαγοςϊςτθ εν ιςχφ από 
αρμόδια λιμενικι αρχι κακϊσ και τον πλιρθ 
εξοπλιςμό που αναφζρεται αναλυτικά ςτθν 
παροφςα.  

ΝΑΙ   

8 Τα βάκρα κα λειτουργοφν κακθμερινά από 
10.30 π.μ. ζωσ και 17.30 μ.μ. και κα 
εποπτεφουν ςυνολικό μικοσ μζτρων 
παραλίασ ωσ κάτωκι: 
Ραραλία «Κόκκινο Λιμανάκι»,  300 μζτρα 

Ραραλία «Μπλε Λιμανάκι» 114 μζτρα 

Ραραλία «Μαρίκεσ» 650 μζτρα 

Ραραλία « Κεντρικι παραλία» 315 μζτρα 

  

ΝΑΙ   

9 Ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ για το προςωπικό 
(ναυαγοςϊςτεσ) κα είναι ακριβϊσ όπωσ 
προβλζπει το άρκρο 7 του Ρ.Δ. 23/2000 

ΝΑΙ   

10 Σε κάκε ναυαγοςωςτικό βάκρο,  με ευκφνθ 
του Αναδόχου, κα πρζπει να υπάρχουν οι 
απαραίτθτεσ ςθμάνςεισ που απαιτείται (να 
αναφερκοφν αναλυτικά). 

ΝΑΙ   

11 Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι κα 
καταβάλει τουσ φόρουσ τουσ 
προβλεπόμενουσ από τουσ νόμουσ φόρουσ, 
τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν 
θμζρα που γίνεται ο Διαγωνιςμόσ. Επίςθσ 
είναι υποχρεωμζνοσ να πλθρϊνει και να 
αςφαλίηει το προςωπικό του ςφμφωνα με 

ΝΑΙ   
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όςα κακορίηονται από το αρμόδιο 
Υπουργείο, με τισ διάφορεσ Αποφάςεισ του, 
δθλαδι των δϊρων εορτϊν- Ράςχα και 
Χριςτουγζννων , του επιδόματοσ αδείασ και 
των θμερομιςκίων για τισ θμζρεσ 
υποχρεωτικισ αργίασ. Θ Σφμβαςθ κα 
κοινοποιθκεί ςτο ΙΚΑ. 



 
 

31 
 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1. Αντικείμενο τθσ εργαςίασ  

Στο παρόν περιλαμβάνονται οι όροι με τουσ οποίουσ κα εκτελεςτεί από τον ανάδοχο θ 

ναυαγοςωςτικι κάλυψθ παραλιϊν αρμοδιότθτασ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε.  

2. Εγκφκλιοι – Ρροδιαγραφζσ  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ κα ακολουκοφνται πιςτά οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 23/2000 

και οι οδθγίεσ των ςχετικϊν εγκυκλίων του Υπουργείου Εςωτερικϊν και του Υ.Ε.Ν. και κα 

εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ με το είδοσ τθσ εργαςίασ που εκτελείται Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικϊν Αρχϊν.  

3. Ρεριεχόμενα ςτισ τιμζσ προςφοράσ  

Οι τιμζσ προςφοράσ κα αναφζρονται ςε ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ, χωρίσ ο Ανάδοχοσ να 

δικαιοφται καμιά άλλθ πλθρωμι ι αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςι τουσ. 

Αναλυτικά ςτισ τιμζσ προςφοράσ κα περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, όπωσ είναι οι δαπάνεσ μιςκϊν και θμερομιςκίων του 

προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ 

μετακίνθςθ του προςωπικοφ του Αναδόχου, οι δαπάνεσ του εξοπλιςμοφ και τθσ 

μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, φκοράσ τουσ κλπ., οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, 

απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φόροι, τα τζλθ, δαςμοί, 

αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων και ηθμιϊν ςτο 

προςωπικό του Αναδόχου, και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν καλι 

παροχι των υπθρεςιϊν που προςφζρεται. 

4. Γενικά ζξοδα  

Στθν κατακυρωκείςα τιμι κα ζχουν λθφκεί υπόψθ και κα περιλαμβάνονται:  

i. Οι μιςκοί και κάκε είδουσ αποηθμιϊςεισ, αςφαλίςεισ και ζξοδα κινιςεωσ του 

προςωπικοφ του Αναδόχου. 

ii. Οι δαπάνεσ του εξοπλιςμοφ και τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, φκοράσ 

τουσ κλπ., οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ 

μθχανθμάτων και οχθμάτων 

iii. Οι δαπάνεσ ιατρικισ περίκαλψθσ του προςωπικοφ του Αναδόχου.  

iv. Τα ζξοδα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.  

v. Κάκε είδουσ φόροι, τζλθ, ζξοδα, εγγυιςεισ, και κάκε είδουσ επιβαρφνςεισ.  

vi.  Ζξοδα αςφάλιςθσ ι αποηθμίωςθσ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του Αναδόχου 

και κάκε φφςεωσ αποηθμίωςθ ςε τρίτουσ.  

vii. Κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν αναφζρεται αλλά είναι αναγκαία για τθ ςωςτι, και 

ςφμφωνα με τα ςυμβατικά ςτοιχεία εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
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5. Ευκφνθ αναδόχου  

Οι υπθρεςίεσ εποπτεφονται  ςυνζχεια, ςε όλθ τθ διάρκεια θσ Σφμβαςθσ, αυτοπρόςωπα από 

τον Ανάδοχο ι από πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο αυτοφ, αποδεκτό από τον Ανακζτοντα 

φορζα και ο οποίοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ 

παροφςθσ όςο και για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι εξϋ 

ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν επιλογι των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που χρθςιμοποιεί. Τα 

υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και να πλθροφν τουσ όρουσ αντίςτοιχων 

προδιαγραφϊν. 

6. Ρροςωπικό – Τεχνικόσ & Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για τθν παροχι υπθρεςιϊν όλο το απαιτοφμενο 

προςωπικό, εξοπλιςμό (τόςο για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ όςο και για τθν ζνδυςθ του 

προςωπικοφ), όχθμα ( όπου είναι δυνατι θ πρόςβαςθ) , αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, και 

οποιαδιποτε άλλα μζςα που είναι αναγκαία για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 

υπθρεςίασ  που αναλαμβάνει.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ το αργότερο 2 θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν 

να προςκομίςει ςε κατάλογο το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςε ποιεσ παραλίεσ αυτό κα εργαςτεί. Ο 

Ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ προςφορά για τθν παροχι των υπθρεςιϊν δίνεται με πλιρθ ευκφνθ του Αναδόχου και 

μετά από εκτίμθςθ και ςυνδυαςμό των μζςων που κα διακζςει των πραγματικϊν 

δεδομζνων εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και αποδεικνφει ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των γενικϊν 

ειδικϊν και τεχνικϊν όρων που αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςι του. 

7. Ατυχιματα – Ζθμιζσ –Αςτικι Ευκφνθ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει όλο το προςωπικό του που αςχολείται ςτθν 

εργαςία. Θ δαπάνθ για τα αςφάλιςτρα (που πρζπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο 

ςυνολικά δαπάνθ εργοδοτικι, ειςφορά αςφαλιςμζνου) βαρφνει τον Ανάδοχο. Σε καμιά 

περίπτωςθ δεν μπορεί να επιβαρυνκεί ο Ανακζτων φορζασ με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων 

του προςωπικοφ του Αναδόχου και των μεταφορικϊν του μζςων, ηθμιϊν ςε ξζνθ ιδιοκτθςία 

και ςε ζργα του Δθμοςίου, Διμων και Κοινοτιτων και γενικά κάκε φφςθσ κοινωφελι ζργα.  

Αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου θ ςφναψθ με Αςφαλιςτικι Εταιρεία Σφμβαςθσ για τθν 

Αςτικι Ευκφνθ ζναντι του Ανακζτοντα Φορζα και τρίτων για βλάβεσ και ηθμίεσ που κα 

προκλθκοφν ςυνεπεία λακϊν ι παραλιψεων ι αμζλειασ του Αναδόχου και του 

προςωπικοφ του κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του.  Το αςφαλιςτιριο κα πρζπει να 

προςκομιςκεί ςτον Ανακζτοντα Φορζα πριν τθν ζναρξθ παροχισ των υπθρεςιϊν. 

 

8. Φόροι – Τζλθ κρατιςεισ- Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ  

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι κα καταβάλει τουσ φόρουσ τουσ 

προβλεπόμενουσ από τουσ νόμουσ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ υπζρ τρίτων που ιςχφουν 
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κατά τθν θμζρα που γίνεται ο Διαγωνιςμόσ. Επίςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να πλθρϊνει και να 

αςφαλίηει το προςωπικό του ςφμφωνα με όςα κακορίηονται από το αρμόδιο Υπουργείο, με 

τισ διάφορεσ αποφάςεισ του, δθλαδι των δϊρων εορτϊν- Ράςχα και Χριςτουγζννων , του 

επιδόματοσ αδείασ και των θμερομιςκίων για τισ θμζρεσ υποχρεωτικισ αργίασ. Θ Σφμβαςθ 

κα κοινοποιθκεί ςτο ΙΚΑ. 

 

9. Συνκικεσ εργαςίασ  

Θ υποβολι προςφοράσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι οι 

διαγωνιηόμενοι ζχουν επιςκεφτεί και ελζγξει πλιρωσ τθν φφςθ και τισ τοποκεςίεσ  παροχισ 

εργαςιϊν και ζχουν πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν παροχισ τοφτων, 

κυρίωσ ςε ότι αφορά τισ κζςεισ κακθκόντων, τισ μεταφορζσ, διάκεςθ διαχείριςθ και 

αποκικευςθ υλικϊν, δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εν γζνει προςωπικοφ, και οδϊν 

προςπζλαςθσ, τισ επικρατοφςεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, τισ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο 

των εργαςιϊν, τθν διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ και τα μζςα 

(μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ) που κα απαιτθκοφν πριν τθν ζναρξθ και κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και οιαδιποτε άλλα κζματα που με οιαδιποτε τρόπο μποροφν να 

επθρεάςουν τθν παροχι υπθρεςιϊν, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ τθσ εργαςίασ ςε ςυνδυαςμό 

με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ.  

10. Φφλαξθ υλικϊν και μζςων – Ρροςταςία περιβάλλοντοσ  

Ο Ανάδοχοσ φυλάςςει και διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ όλα τα υλικά και μζςα για τισ 

υπθρεςίεσ που κα παραςχεκοφν. Σχετικζσ εντολζσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του Ανακζτοντα 

Φορζα εκτελοφνται από αυτόν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ τα μζτρα φφλαξθσ – προςταςίασ ι 

διατιρθςθσ λαμβάνονται από τον Ανακζτοντα φορζα και οι δαπάνεσ καταλογίηονται ςε 

βάροσ του Αναδόχου. Ηθμιζσ που προξζνθςε θ αμζλεια του Αναδόχου επανορκϊνονται 

αμζςωσ από αυτόν και ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ επανόρκωςθ γίνεται από τον Ανακζτοντα 

φορζα ςε βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ προφυλάςςει και 

προςτατεφει το φυςικό περιβάλλον ςτισ περιοχζσ όπου κα παρζχονται  οι υπθρεςίεσ  και 

ευκφνεται για κάκε καταςτροφι ςτοιχείων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ που δεν είναι 

απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Ηθμιζσ που κρίκθκαν απαραίτθτεσ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ  αποηθμιϊνονται, μετά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου από 

τθν Ανακζτοντα φορζα , ςε βάροσ των πιςτϊςεων τθσ Σφμβαςθσ. 

11. Ρρόλθψθ ατυχθμάτων – Μζτρα υγιεινισ  

Ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με το νόμο, λαμβάνει μζτρα 

για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του και ςε κάκε τρίτον, κακϊσ και τθν 

παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε αυτοφσ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το απαιτοφμενο  Ιατρικό και Φαρμακευτικό Υλικό για 

τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αναφζρεται ςτθν παροχι  τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ των 

χαρακτθριςμζνων ωσ πολυςφχναςτων  χϊρων των παραλιϊν αρμοδιότθτασ του 

Οργανιςμοφ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. 

Σκοπόσ τθσ παροχισ  είναι θ αποτελεςματικι προςφορά υπθρεςιϊν προσ τουσ μόνιμουσ και 

εποχιακοφσ κατοίκουσ του Διμου, κακϊσ και τουσ επιςκζπτεσ αυτοφ και θ κάλυψθ των 

αναγκϊν που προζρχονται από το ιςχφον νομικό πλαίςιο (άρκρο 7 Ρ.Δ. 23/2000).  

Αναλυτικά οι υποχρεϊςεισ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροχισ τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ 

αφοροφν:  

 Τθν επάνδρωςθ των υπαρχόντων ναυαγοςωςτικϊν βάκρων του, τα οποία ανζρχονται 

ςε τζςςερα (04), ςφμφωνα και με το από 2131.16-2/931/2018 ζγγραφο του Κεντρικοφ 

Λιμεναρχείου αφινασ περί χαρακτθριςμοφ των παραλιϊν ωσ πολυςφχναςτων, και 

ςυγκεκριμζνα: 

1. Στθν παραλία «Κόκκινο Λιμανάκι» 

2. Στθν παραλία «Μπλε Λιμανάκι» 

3. Στθν παραλία «Μαρίκεσ» 

4. Στθν παραλία « Κεντρικι παραλία» 

Τα βάκρα κα επανδρωκοφν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοςϊςτεσ, οι οποίοι κα κατζχουν άδεια 

ναυαγοςϊςτθ εν ιςχφ από αρμόδια Λιμενικι Αρχι κακϊσ και τον πλιρθ εξοπλιςμό που 

αναφζρεται αναλυτικά παρακάτω.  

Τα βάκρα κα λειτουργοφν κακθμερινά από 10.30 π.μ. ζωσ και 17.30 μ.μ. και οι 

Ναυαγοςϊςτεσ κα εποπτεφουν ςυνολικό μικοσ παραλίασ μζτρων ςφμφωνα με τα 

κατωτζρω: 

Ραραλία «Κόκκινο Λιμανάκι»,  300 μζτρα 

Ραραλία «Μπλε Λιμανάκι» 114 μζτρα 

Ραραλία «Μαρίκεσ» 650 μζτρα 

Ραραλία « Κεντρικι παραλία» 315 μζτρα 

 Τθν δυνατότθτα επζμβαςθσ και περιπολίασ ςε όλθ τθν ζκταςθ των παραλιϊν που 

υπάρχει θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ, με κατάλλθλο μθχανοκίνθτο όχθμα ικανό για κίνθςθ 

εκτόσ δρόμου. Το όχθμα κα πρζπει να είναι κατάλλθλα εξοπλιςμζνο με ναυαγοςωςτικά 

ςωςίβια και πλιρεσ φορθτό φαρμακείο (όπωσ αναφζρεται παρακάτω) και με τθν 

ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ και κάτωκεν αυτισ LIFEGUARD ςε εμφανι ςθμεία αυτοφ. 
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 Τθν διάκεςθ για επζμβαςθ και περιπολία ενόσ μθχανοκίνθτου μικροφ ςκάφουσ (για 

κάκε πφργο) διακριτοφ χρϊματοσ εξωτερικά, και το κάκε ζνα εφοδιαςμζνο με φορθτό 

πυροςβεςτιρα, κουπιά, δφο κυκλικά ςωςίβια και ςφυρίχτρα.  

Ο εξοπλιςμόσ του κάκε μικροφ ςκάφουσ κα είναι εγκεκριμζνου τφπου από τθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ του Υ.Ε.Ν., κα βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ και δεν κα ζχει παρζλκει θ 

θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ για όςα εφόδια προβλζπεται. Στο μζςον των πλευρϊν τθσ 

λζμβου, δεξιά και αριςτερά είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΘ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωκεν 

αυτισ θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. Θ ζλικα τθσ λζμβου είναι 

προφυλαγμζνθ με πλζγμα για τθν αποτροπι ατυχιματοσ. 

 Τθν διατιρθςθ βιβλίου ςυμβάντων για κάκε ναυαγοςϊςτθ ςτο οποίο κα περιγράφεται 

αναλυτικά το ςυμβάν και θ αντιμετϊπιςθ του ςυμβάντοσ από τον ναυαγοςϊςτθ. 

Υποχρζωςθ κάκε ναυαγοςϊςτθ είναι να βρίςκεται ςε ετοιμότθτα με ζνδυμα κολφμβθςθσ 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του και μπορεί είτε να περιπολεί από ςτεριάσ είτε με 

ςωςτικι λζμβο κωπθλατϊντασ κοντά ςτο χϊρο των λουομζνων ι να κάκεται επί του 

υπάρχοντοσ βάκρου ναυαγοςϊςτθ. Ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του 

παρακολουκεί τουσ λουόμενουσ, είναι ςε άμεςθ ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ, δεν εκτελεί 

άλλθ παράλλθλθ εργαςία. Ο ναυαγοςϊςτθσ με τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ κα αναρτά τθν 

αντίςτοιχθ ςθμαία χρϊματοσ πορτοκαλί με τθν ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ ενϊ με τθν λιξθ τθσ 

υπθρεςίασ (ι ςε κάκε ενδεχόμενθ απουςία του) κα αναρτά τθν αντίςτοιχθ κόκκινθ ςθμαία 

με τθν ζνδειξθ ΧΩΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ.  

Ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ για το προςωπικό (ναυαγοςϊςτεσ) κα είναι ακριβϊσ όπωσ 

προβλζπει το άρκρο 7 του Ρ.Δ. 23/2000. Συγκεκριμζνα ο κάκε ναυαγοςϊςτθσ όταν εκτελεί 

τθν υπθρεςία του ςε οιονδιποτε χϊρο (βάκρο, μθχανοκίνθτο ςκάφοσ, εποχοφμενο μζςο), 

εφοδιάηεται με: 

i. αδιάβροχο φακό,  

ii. κυάλια,  

iii. ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο, ςυγκεκριμζνου τφπου ςφμφωνα με το διάταγμα,  

iv. ςανίδα διάςωςθσ, ςυγκεκριμζνου τφπου ςφμφωνα με το διάταγμα,  

v. φορθτό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται ςτον παρακάτω 

πίνακα: 

Υλικά Φαρμακείου Ροςότθτα 

Καρδιοκυκλοφοριακά - αναλθπτικά 1 

Αναλγθτικά 1 

Ενζςιμο κορτικοειδζσ 1 

Σφριγγεσ 5 

Σκεφαςμα κατά εγκαυμάτων 2 

Φορθτι φιάλθ και ςυςκευι χοριγθςθσ οξυγόνου 1 

Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα 1 

Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ τφπου guedel 1 

Συςκευι ανάνθψθσ δια χειρόσ ΑΜU 1 

Κοινοί επίδεςμοι 5 
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Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ πακζτα 2 

Ελαςτικόσ επίδεςμοσ 1 

Αποςτειρωμζνο τοφλι εμβαπτιςμζνο ςε νερό και φυτικά ζλαια για ζγκαυμα 2 

Mercurochrom 50cc 

Οξυηενζ 50cc 

Οινόπνευμα 50cc 

Λευκοπλάςτθσ 1 

Ψαλίδι κοινό 1 

 

vi. πτυςςόμενο φορείο εγκεκριμζνο από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υ.Ε.Ν., 

vii. ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί,  

viii. καπζλο ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ 

και κάτωκεν αυτισ θ ζνδειξθ LIFEGUARD,  

ix. γυαλιά θλίου,  

x. κουβζρτεσ,  

xi. καταδυτικό μαχαίρι,  

xii. μάςκα βυκοφ,  

xiii. βατραχοπζδιλα, 

xiv. κινθτό τθλζφωνο,  

xv. φορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόα),  

xvi. κοινι ςφυρίχτρα 

Επιπλζον ςτο κάκε ναυαγοςωςτικό βάκρο κα υπάρχουν με ευκφνθ του Αναδόχου:  

 πινακίδα ςτθν οποία κα αναφζρονται: το ωράριο λειτουργίασ του κάκε 

ναυαγοςωςτικοφ βάκρου, θ επεξιγθςθ των ςθμαιϊν που κα αναρτϊνται ςε κάκε 

βάκρο, ο υπεφκυνοσ των ναυαγοςωςτϊν και τα τθλζφωνα επικοινωνίασ του ςε 

περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, οδθγίεσ για τουσ λουόμενουσ. Θ πινακίδα κα 

διαμορφωκεί με τθν ςυνεργαςία του υπευκφνου του Ο.Λ.. Α.Ε.  

 ςθμαία Ναυαγοςϊςτθ χρϊματοσ πορτοκαλί διατάςεων 40Χ80εκ. με τθν ζνδειξθ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ LIFEGUARD μπλε απόχρωςθσ,  

 ςθμαία χρϊματοσ ερυκροφ, ίςων διαςτάςεων με τθν προθγοφμενθ, με τθν ζνδειξθ 

ΧΩΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ NO LIFEGUARD, λευκισ 

απόχρωςθσ,  

 δφο ςθμαντιρεσ χρϊματοσ πορτοκαλί, οι οποίοι κα αγκυρωκοφν ςτθν κάλαςςα 

οριοκετϊντασ, ςε απόςταςθ 200 μζτρων από τθν ακτι, τον χϊρο κολφμβθςθσ,  
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 μθχανοκίνθτο ςκάφοσ χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιαςμζνο με φορθτό 

πυροςβεςτιρα, κουπιά, δφο κυκλικά ςωςίβια και ςφυρίχτρα. Ο εξοπλιςμόσ του κάκε 

μικροφ ςκάφουσ κα είναι εγκεκριμζνου τφπου από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υ.Ε.Ν., 

κα βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ και δεν κα ζχει παρζλκει θ θμερομθνία λιξθσ τθσ 

ιςχφοσ για όςα εφόδια προβλζπεται. Στο μζςον των πλευρϊν τθσ λζμβου, δεξιά και 

αριςτερά είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΘ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωκεν αυτισ θ ζνδειξθ 

RESCUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. Θ ζλικα τθσ λζμβου είναι προφυλαγμζνθ με πλζγμα 

για τθν αποτροπι ατυχιματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν να 

προςκομίςει ςε οριςτικό κατάλογο το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςε ποιεσ παραλίεσ αυτό κα εργαςτεί. Ο 

κατάλογοσ αυτόσ, ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ ναυαγοςϊςτθ, κα ενθμερϊνεται και κα 

κοινοποιείται από τον Ανάδοχο ςτθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι, για τθν διευκόλυνςθ τθσ 

εργαςίασ αςτυνόμευςθσ τθσ, με κοινοποίθςθ ςτον Ανακζτοντα φορζα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ – ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
Δαπάνεσ προςωπικοφ -μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ (ολογράφωσ και 
αρικμθτικϊσ) 

€ 

Διάφορεσ δαπάνεσ (φαρμακευτικό υλικό και εξοπλιςμόσ, λειτουργικζσ δαπάνεσ 
εξοπλιςμοφ κ.λ.π. ) (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ) 

€ 

Συνολικι δαπάνθ ΕΓΟΥ ΓΙΑ 3,5 ΜΘΝΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘΣ ΚΑΛΥΨΘΣ 4ΩΝ ΡΥΓΩΝ ΣΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΡΑΑΛΙΕΣ (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)  

€ 

ΦΡΑ 24% (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)  € 

ΣΥΝΟΛΟ  (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)  € 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ - ΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ’   

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ 

ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..  

 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτοντοσ Φορζα1) ............................. (Διεφκυνςθ Ανακζτοντοσ 

Φορζα2) .........................................  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3 . 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα 

και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 

ποςοφ των ευρϊ …………………………4 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) 

.............................., ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................……………………………..,  

(ii) ι  

(iii)  *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ............, ΑΦΜ: 

....................... (διεφκυνςθ)  

(iv) ι  

(v)  *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................... 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 

τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

Διακιρυξθ................................................6 του Ανακζτοντοσ φορζα, για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”…………………………………7  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.  

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 

βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....................θμζρεσ8 από τθν απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 9 .  

ι  
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 

διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 

ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

(ο χρόνοσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα μινα του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ) 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ 

ςασ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ10 . 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε .  

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

1. Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

2. Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

3. Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν 

υπολογίηεται ο ΦΡΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014).  

4. ο.π. υπος. 3. 3 

5. Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.  

6. Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, κλπ ςφμφωνα με το άρκρο 25 

του πδ 118/2007. 

7. Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για 

το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  

8. Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

9. ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά 

τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ  

10. Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014 

11. Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που 

λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι 

και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ 

ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..  

 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτοντοσ Φορζα1) ............................. (Διεφκυνςθ Ανακζτοντοσ 

Φορζα2) .........................................  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3 . 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα 

και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 

ποςοφ των ευρϊ………………………………………………………………………..4  

υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) 

.............................., ΑΦΜ: ................ (διεφκυνςθ) .......................……………………………..,  

(ii) ι  

(iii)  *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ............, ΑΦΜ: 

....................... (διεφκυνςθ)  

(iv) ι  

(v)  *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................... 

ατομικά εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, και για κάκε μία από 

αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ. 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν 

(αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ 6 ........................... του Ανακζτοντοσ φορζα. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ 

καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 

βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....…. θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι 

ςασ 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... 8 ) 

ι 

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ 

εγγυοδοςίασ μασ. (ο χρόνοσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά 

δφο μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ Σφμβαςθσ) 
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Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9 .  

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

1. Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

2. Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

3. Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ.  

4. Όπωσ υποςθμείωςθ 3 

5. Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 

υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.  

6. Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του 

πδ 118/2007.  

7. Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

8. Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά 

τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον 

δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  

9. Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που 

λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ' αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι 

και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

43 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄ - ΣΕΤΔ 
 
 

Το παρόν κα ςυμπλθρωκεί από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ  ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι 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: *ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΘΝΑΣ Α.Ε.] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221110-1] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΑΚΤΘ ΑΝΔΕΑ Γ. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ 

ΑΦΘΝΑΣ, Τ.Κ. 19009] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Τμιμα Ρρομθκειϊν] 

- Τθλζφωνο: *22940-22840,23605] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *grammateia@rafinaport.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rafinaport.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): «ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΑΑΛΙΩΝ 

ΕΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ..  Α.Ε. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΙΣΙΜΙΣΗ (3,5) ΜΗΝΩΝ» με *CPV: 99221110-

1] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ Σφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Υπθρεςία] 

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

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

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

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 *+ Πχι *+ 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) Θ 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 *+ Πχι 

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

οικονομικοφσ φορείσ. 



 
 

46 
 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε 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: Ρλθροφορίεσ 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 *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 



 
 

48 
 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

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 *+Πχι 

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: Ρλθροφορίεσ 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 *+Πχι 

 

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 

Στο 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: 

Υπάρχει 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

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 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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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 *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε 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 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

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 *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

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: 

- Ραρακζςτε 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 ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

πλθροφορίεσ: 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

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 *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

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 *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

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 *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

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

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(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 

Πςον 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 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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 *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

 



 
 

58 
 

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) Σε 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)Πςον 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) Το 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) Πςον 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: Τεχνικι 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):  

*…...........+ 

Ρεριγραφι 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: 

Στθν 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 *+ Πχι 

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) Το 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................] 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

 



 
 

63 
 

Δ: Συςτιματα 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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(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 *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ 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: 

Ρλθροί 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 *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα 

με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των 

ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν 

εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1. Σε 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.  

Ρολφ 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. Τα 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. Σφμφωνα 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. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 

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

τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10. Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

11. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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 
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τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Ρεριλαμβάνει 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. Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, 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. Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (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. Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

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

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

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( 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)  
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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.  

22. Στθν 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. Σθμειϊνεται 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. Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

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

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

από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27. Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

29. Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. 

30. Ρρβλ άρκρο 48. 

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

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

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

(1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33. Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ 

από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που 

κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

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

τθσ Σφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
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35. Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ Σφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36. Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37. Ρ.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. Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει 

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

41. Πςον 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 ΤΕΥΔ. 

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 ΤΕΥΔ 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. Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48. Υπό 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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ΡΑΑΤΗΜΑ ΣΤ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

α/α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

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

ΝΑΙ   

2 “Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ” 
(ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμόςιασ Σφμβαςθσ κάτω των ορίων, 
Ραράρτθμα Εϋ τθσ παροφςασ. 
(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ)  
Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι 
ωσ επιςυναπτόμενο ζγγραφο τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ ςτθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
www.rafinaport.gr 
 Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ανϊνυμθ Εταιρεία το ΤΕΥΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  
Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι 
Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε. το ΤΕΥΔ πρζπει να 
υποβλθκεί από τουσ διαχειριςτζσ. 
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ το ΤΕΥΔ 
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.Σ. 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 
ςυγκεκριμζνου τφπου κατά τθν τελευταία 

ΝΑΙ   
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τριετία (δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ) 
προςφοράσ). 

5 Υπεφκυνθ 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 Ριςτοποιθτικό/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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