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Αρικ. Διακιρυξθσ Ρ01/2019 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΘΝΑΣ  Α.Ε. 

 

Ταχ. Διεφκυνςθ:  Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου Λιμάνι αφινασ  
Ταχ. Κϊδικασ:   190 09, ΑΦΘΝΑ, ΑΤΤΙΚΘ 
Ρλθροφορίεσ:   Τμιμα Ρρομθκειϊν 
Τθλ.:    (22940) 22 840                                                          
Φαξ:    (22940) 26 076 
E-mail:   grammateia@rafinaport.gr 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

11/06/2019 
ΩΑ: 10:00 

11/06/2019 
ΩΑ: 10:00 

Αρικ. Διακιρυξθσ Ρ01/2019 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ 

ΜΕ ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΟΩΝ 

ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για τθν προςωρινι παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ χριςθσ μιασ (1) 
θλεκτρονικισ γεφυροπλάςτιγγασ οδικοφ τφπου (μθ αυτόματο ηυγιςτικό όργανο), 

ικανότθτασ ηφγιςθσ 60 τόνων, εγκατεςτθμζνθσ ςτο λιμάνι τθσ αφινασ, δικαιοδοςίασ 
τθσ Ο.Λ.. Α.Ε.,  εκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ εκατό χιλιάδων οκτακοςίων ευρϊ 

(€100.800,00) πλζον χαρτοςιμου 3,6% και για ςυνολικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν με 
δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα ακόμα ζτοσ.  
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O Ανακζτων Φορζασ Λιμζνοσ αφινασ Α.Ε. λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Αϋ/2001). Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν 
ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ – Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και 
Λιμενικισ Ρολιτικισ – Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και 
άλλεσ διατάξεισ». 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Αϋ/2001) Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ 
διατάξεισ όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.  

3. Τθν υπ' αρικ. 8321.6/01/12-03-2012 Εγκφκλιο ΥπΑΑΝ/ΓΓΛΛΡ/ΔΟΛΕΛ(β) 
(ΑΔΑ:Β443Φ- Ω4Β) με κζμα «Οδθγίεσ για τθν εκμετάλλευςθ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα ςτα 
πλαίςια τθσ παραχϊρθςθσ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ χριςθσ των χϊρων αυτισ» 

(ΑΔΑ:Β443Φ-Ω4Β). 

4. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 715/79 (ΦΕΚ 212 Αϋ/1979), ωσ θ πλζον προςιδιάηουςα και 

εφαρμοςτζα διαδικαςία, «Ρερί τρόπου ενεργείασ υπό των Ν.Ρ.Δ.Δ. προμθκειϊν, 
μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων ακινιτων, εκποιιςεων 

κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ εργαςιϊν» (ΦΕΚ 212/79 τεφχοσ Αϋ) οι οποίεσ 
εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά για όςα κζματα δεν ρυκμίηονται διαφορετικά από 
τθ διακιρυξθ, του Ν.2971/2001 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 34 του 
ν.3153/2003, κακϊσ και τθσ ςφμβαςθσ του Ο.Λ.. Α.Ε. με το δθμόςιο. 

5. Τισ διατάξεισ του Ν. 4413/2016: «Ανάκεςθ -εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ 
Οδθγία 2014/23/ΕΕ» (ΦΕΚ Α’ 148/2016) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Αϋ147/08.08.2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, όπωσ 

τροποποιικθκε από το 4441/2016 ( ΦΕΚ Αϋ 27/06.12.2016), όπου ρθτά αναφζρεται 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ, αναλογικά εφαρμοηομζνων όπωσ τροποποιικθκαν και 
ιςχφουν. 

6. 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 »., όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

7. 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»., όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

8. 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»., όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

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

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ». 

11. 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. 
ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 2 του άρκρου 3 του ν. 3263/2004 "Μειοδοτικό ςφςτθμα 
ανάκεςθσ δθμοςίων ζργων και άλλεσ διατάξεισ", ΦΕΚ Α’ 179/28.9.2004,για τθν 
ςυγκρότθςθ ςφνκεςθ και λειτουργία  τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ των άρκρων 21 και 22 ΡΔ 609/1985 και ςυμπλθρωματικά των άρκρων  13-
15 του παρόντοσ. 

12. Του Ρ.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν 
πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 

13. Τισ διατάξεισ 594-601 του Αςτικοφ Κϊδικα. 

14. Τθν από 18-2-2003 Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ αφενόσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και 
αφετζρου τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Ανακζτων Φορζασ Λιμζνοσ 

αφινασ Ανϊνυμθ Εταιρεία».  

15. 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. 

16.  Τθν υπ’ αρ. 3.3/2019 Απόφαςθ Δ.Σ. του Ανακζτοντα Φορζα (Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
αφινασ Α.Ε. ). 

17. Τθν υπ’ αρ. 1.2/219 Απόφαςθ του Δ.Σ. του Ο.Λ.. Α.Ε. περί Συγκρότθςθσ Συλλογικϊν 
Οργάνων (Επιτροπζσ) τθσ Ο.Λ.. Α.Ε. (Α.Δ.Α.:ΩΕ1Θ469ΘΞ8-4ΩΗ). 

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

19. Τθν υπ’ αρ. 5/2019 Απόφαςθ Δ.Σ. του Ανακζτοντα Φορζα (Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
αφινασ Α.Ε.). 
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Ρροκθρφςςει 

Ανοιχτό  δθμόςιο  πλειοδοτικό  διαγωνιςμό που κα διενεργθκεί τθν 11/06/2019 θμζρα 
Τρίτθ και ϊρα 10:00 ςτα κεντρικά γραφεία τθσ εταιρείασ ςτθ αφινα, οδόσ Ακτι Ανδρζα Γ. 
Ραπανδρζου (1οσ όροφοσ), ενϊπιον τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, με κλειςτζσ προςφορζσ 
και δυνατότθτα ςυνζχιςθσ του διαγωνιςμοφ, ςε περίπτωςθ ίςθσ προςφοράσ, με  
προφορικζσ προςφορζσ, για τθν προςωρινι παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ 
χριςθσ μιασ (1) θλεκτρονικισ γεφυροπλάςτιγγασ οδικοφ τφπου (μθ αυτόματο ηυγιςτικό 
όργανο), ικανότθτασ ηφγιςθσ 60 τόνων, εγκατεςτθμζνθσ ςτο λιμάνι τθσ αφινασ, 
δικαιοδοςίασ τθσ Ο.Λ.. Α.Ε., που βρίςκεται ςε χϊρο ςυνολικοφ εμβαδοφ 130 τ.μ., 
εκτιμϊμενου  προχπολογιςμοφ εκατό χιλιάδων οκτακοςίων ευρϊ (€100.800,00) πλζον 
χαρτοςιμου 3,6% και για ςυνολικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, με δικαίωμα προαίρεςθσ για ζνα ακόμα ζτοσ.  

 

Άρκρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ 

 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ προςωρινι παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ 
χριςθσ μιασ (1) θλεκτρονικισ γεφυροπλάςτιγγασ οδικοφ τφπου (μθ αυτόματο ηυγιςτικό 
όργανο), ικανότθτασ ηφγιςθσ 60 τόνων, εγκατεςτθμζνθσ ςτο λιμάνι τθσ αφινασ,  
δικαιοδοςίασ τθσ Ο.Λ.. Α.Ε., ςε χϊρο ςυνολικοφ εμβαδοφ 130 τ.μ. (οικίςκοσ, 
περιβάλλοντασ  χϊροσ, μθχανιματα και χϊροσ ηφγιςθσ), για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν 
προσ εκμετάλλευςι τθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λειτουργεί τθ γεφυροπλάςτιγγα ανεξαρτιτου ϊρασ και 

θμζρασ κακθμερινζσ, ςαββατοκφριακα και αργίεσ εφόςον υπάρχει δρομολόγιο απόπλου 
Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου που ζχει προοριςμό τα νθςιά τουλάχιςτον τρεισ (3) ϊρεσ πριν τθν 
αναχϊρθςθ του. 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ κα είναι το υψθλότερο μθνιαίο 
αντάλλαγμα, για τθν προςωρινι παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ χριςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ γεφυροπλάςτιγγασ επί του χϊρου ςυνολικοφ εμβαδοφ 130 τ.μ., (πλειοδοτικόσ 
διαγωνιςμόσ).  

 

Άρκρο 2: Δθμοςιότθτα-Ραροχι Διευκρινίςεων 

 

Θ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ δθμοςιεφεται ωσ εξισ :  

 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ δθμοςιεφεται ςτθ Διαφγεια.  

 Ολόκλθρθ θ Διακιρυξθ αναρτάται ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ www.rafinaport.gr. 

 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ δθμοςιεφεται ςτθν εφθμερίδα ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ. 

2.1. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να ηθτοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 
ι διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ Διακιρυξθ, μζχρι και πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ιτοι ζωσ 06/06/2019, υποβάλλοντασ 

http://www.rafinaport.gr/
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γραπτϊσ ερωτιςεισ ςτθν Ο.Λ.. Α.Ε. είτε ταχυδρομικϊσ, είτε μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, είτε μζςω φαξ, με τίτλο «Διευκρινίςεισ για το Διαγωνιςμό με αρικμό 
Διακιρυξθσ Ρ01/2019». Μετά από τθν παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ δεν κα 
γίνει δεκτι καμία ερϊτθςθ διευκρίνιςθσ όρου τθσ Διακιρυξθσ. Γραπτζσ απαντιςεισ 
τθσ Ο.Λ.. Α.Ε. επί ερωτιςεων των ενδιαφερομζνων κα απαντϊνται μζχρι τζςςερισ 
(4) θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ιτοι ζωσ 07/06/2019. 
Ρροφορικζσ απαντιςεισ ι διευκρινίςεισ δεν ζχουν ιςχφ.  

 

Άρκρο 3: Κριτιριο Επιλογισ Αναδόχου/ων 

Κριτιριο επιλογισ για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ κα είναι το υψθλότερο 
μθνιαίο αντάλλαγμα το οποίο κα αποδίδει ο Ανάδοχοσ ςτον Ανακζτοντα Φορζα κάκε μινα 

ωσ αντάλλαγμα για τθν προςωρινι παραχϊρθςθ χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ 
γεφυροπλάςτιγγασ, επί του  χϊρου ςυνολικοφ εμβαδοφ 130 τ.μ.  

 

Άρκρο 4: Τρόποσ – Χρόνοσ και Τόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν  

4.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ, Φάκελο Ρροςφοράσ του Διαγωνιςμοφ ζωσ 
και τθν 11/06/2019 και ϊρα 10:00. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.    

4.2. Ο Φάκελοσ Ρροςφοράσ του Διαγωνιςμοφ κα περιλαμβάνει: 

4.2.1. Υποφάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ (άρκρο 6). 
4.2.2. Υποφάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ (άρκρο 7). 
 

4.3. Οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε κλειςτοφσ και ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ οι 

οποίοι κα αναγράφουν τα εξισ: 

«ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ Ρ01/2019 ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΩΙΝΘ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΘΣΘΣ ΤΘΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΓΕΦΥΟΡΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 
ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ (ΜΘ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΥΓΙΣΤΙΚΟ ΟΓΑΝΟ) ΗΥΓΙΣΘΣ 60 ΤΟΝΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΕΣΤΘΜΕΝΘΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΘΣ ΑΦΘΝΑΣ, ΕΡΙ ΧΩΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

130 Τ.Μ.»,  

Τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα Οικονομικοφ Φορζα 

4.4. Οι Φάκελοι Ρροςφοράσ υποβάλλονται με οποιονδιποτε τρόπο αρκεί να περιζλκουν 
ςτθ Γραμματεία του Ανακζτοντα Φορζα το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα 
που αναφζρεται ανωτζρω. Επίςθσ, είναι επιτρεπτι και θ ταχυδρομικι αποςτολι 
των Φακζλων Ρροςφοράσ, ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ :  

Ο.Λ.. Α.Ε. Ακτι Ανδρζα Ραπανδρζου, Λιμάνι αφινασ, Τ.Κ. 19009, με αποκλειςτικι 
ευκφνθ του υποψθφίου για τθν εμπρόκεςμθ παραλαβι του Φακζλου, κακϊσ και 
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του περιεχομζνου του. Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι προςφορζσ 

κα πρζπει να παραλθφκοφν και να πρωτοκολλθκοφν, μζχρι τθν προθγοφμενθ 
εργάςιμθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ιτοι ζωσ 
10/06/2019 και ζωσ τισ 14:30.  

4.5. Εκπρόκεςμθ άφιξθ και πρωτοκόλλθςθ Φακζλου Ρροςφοράσ ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τον αποκλειςμό του Υποψθφίου.  

4.6. Δεν κα γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. Αντιπροςφορζσ οποιαςδιποτε 

φφςθσ επίςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

4.7. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν του Υποψθφίουσ Οικονομικοφσ Φορείσ για 
εκατόν είκοςι θμζρεσ (120) προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Ρροςφορζσ που αναφζρουν 

θμερομθνία λιξθσ προγενζςτερθ τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ, κα απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ.  

4.8. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. 

Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ ι προςκικθ, αυτι πρζπει να 
είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο 
όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει, κατά τον ζλεγχο, να 
κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ, να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτι. Θ 
προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν 
κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

4.9. Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από 

τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, που είναι όλοι ουςιϊδεισ. 

Άρκρο 5. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν – Λόγοι Αποκλειςμοφ. 

Α. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν.  

Ο Ανακζτων Φορζασ με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:  

 

α) Θ οποία υποβλικθκε κατά παράβαςθ των απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και 

υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

  

β) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 

επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, 

δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςθ τθσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

   

γ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
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προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

  

δ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, αν τζτοια δεν επιτρζπεται ι, αν επιτρζπεται, δεν 

πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

  

ε) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ 

προςφορζσ εκτόσ αν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ προςφοράσ. Ο περιοριςμόσ 

αυτόσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και 

ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 

ενϊςεων. 

  

ςτ) Θ οποία είναι υπό αίρεςθ.  

 

η)  Θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) Θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 

ζγγραφα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ αυτισ. 

Β. Λόγοι αποκλειςμοφ.  

 

Αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ 
(Διαγωνιςμό) προςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν 
πρόκειται για ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 

5.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι Απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ : 

i. 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), 

ii. 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, 

iii. 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), 
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iv. 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, 

v. 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),  

vi. 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 αμετάκλθτθ 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. Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν 
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν 
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 
ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου.  

Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 
τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 
προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Αν ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ 
διαπιςτωκεί ότι ςυντρζχει ςτο πρόςωπο ενόσ Οικονομικοφ Φορζα ζνασ από τουσ 
λόγουσ αποκλειςμοφ του παρόντοσ άρκρου και ο Οικονομικόσ Φορζασ δεν λάβει μζτρα 
για να αποδείξει τθν αξιοπιςτία του μπορεί να επιβλθκεί εισ βάροσ του αποκλειςμόσ 

από τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ του 
παρόντοσ και για εφλογο χρονικό διάςτθμα. 
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5.2 Πταν ο Οικονομικόσ Φορζασ 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 όταν ο 

Ανακζτων Φορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο Οικονομικόσ 

Φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

5.3 Πταν ο Ανακζτων Φορζασ γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι 

ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του Οικονομικοφ Φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 

ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 

που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 

επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι 

υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. Ο 

λόγοσ αποκλειςμοφ δεν εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 

ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.». 

5.4 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 Οικονομικόσ Φορζασ, 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. 

5.5 Αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ο 

Οικονομικόσ Φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

 εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 

του ν. 4412/2016, 

 εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 

αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 

οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να μθν 

αποκλείει ζναν Οικονομικό Φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων 

που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο Ανακζτων 
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Φορζασ αποδεικνφει ότι ο εν λόγω Οικονομικόσ Φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει 

τθ Σφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

 υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 

Οικονομικόσ Φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ με ςτόχο 

τθν ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

 εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του 

ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα,  

 εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 

Οικονομικοφ Φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ Σφμβαςθσ, 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

 εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια 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 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, ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται κατωτζρω , άρκρο 6.  

 εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ Αποφάςεων 

του Ανακζτοντοσ Φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 

να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ ι να 

παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 

ουςιωδϊσ τισ Αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

 εάν ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ότι ο Οικονομικόσ 

Φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

  

5.6 Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, 

λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ 

άνω περιπτϊςεισ. 
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Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ ι Ανακζτοντεσ Φορείσ μποροφν να αποκλείουν Οικονομικό 

Φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι ο εν λόγω Οικονομικόσ Φορζασ βρίςκεται λόγω 

πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

5.7 Ρροςφζρων Οικονομικόσ Φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1, 2γ και 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, 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. Για τον ςκοπό αυτόν, ο Οικονομικόσ Φορζασ 

αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για τυχόν 

ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει 

τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ 

με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, 

κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω 

ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 

Οικονομικοφσ Φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθν 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, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθν 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 προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ τθσ 
επόμενθσ παραγράφου, θ οποία εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν περιζλευςθ του ςχεδίου απόφαςθσ του Ανακζτοντοσ Φορζα ςτθν εν λόγω επιτροπι 
ςυνοδευόμενου από όλα τα ςχετικά ςτοιχεία. Με τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ ο Ανακζτων Φορζασ αποκλείει από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τον 
εν λόγω Οικονομικό Φορζα. Θ απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα, κακϊσ και θ 
απόφαςθ με τθν οποία γίνονται δεκτά ζνδικα βοθκιματα κατ’ αυτισ, κοινοποιείται 
ςτθν Αρχι. 

 

5.7 Οικονομικόσ Φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι  του άρκρου 

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

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
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Άρκρο 6:  Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό - Φάκελοσ 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ για τθν προςωρινι παραχϊρθςθ 
του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ 

γεφυροπλάςτιγγασ ςτο Λιμάνι τθσ αφινασ, επί χϊρου 

ςυνολικοφ εμβαδοφ 130τ.μ.. 

 

6.1 Στο διαγωνιςμό δφνανται να ςυμμετζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα αυτοτελϊσ ι ςε 
ςφμπραξθ ι κοινοπραξία που κα ςυςτακεί ι ζχει ςυςτακεί και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

 Κράτοσ Μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε). 

 Τρίτεσ Χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει πολυμερείσ ι διμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που προβλζπουν το ενιαίο άνοιγμα τθσ αγοράσ των 
Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ και ςτο μζτρο που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ 
παραχϊρθςθσ εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ των ςυμφωνιϊν αυτϊν. 

Οι Ενϊςεισ Οικονομικϊν Φορζων ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων δεν απαιτείται να περιλθφκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων όλα τα 
μζλθ ευκφνονται ζναντι του Ανακζτοντα Φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

Οι υποψιφιοι Οικονομικοί Φορείσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, αποδεδειγμζνα κα 

πρζπει να αςκοφν δραςτθριότθτα ι να διακζτουν εμπειρία ςχετικι με το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και οι ετιςιοι κφκλοι εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων 
ετϊν ακροιςτικά να καλφπτουν το τριπλάςιο τθσ Σφμβαςθσ παραχϊρθςθσ. Συναφείσ 
δραςτθριότθτεσ κεωροφνται θ εκμετάλλευςθ ηυγιςτικϊν εμπορευματικϊν ι άλλων 
ςτακμϊν, οι υπθρεςίεσ logistics ι διαμεταφοράσ, θ εκμετάλλευςθ ςτακμϊν 

αυτοκινιτων, οι χερςαίεσ ι καλάςςιεσ μεταφορζσ.      

6.2 Ο Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ των Οικονομικϊν Φορζων κα περιλαμβάνει 
απαρεγκλίτωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά: 

6.2.1 Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 

Το ΤΕΥΔ εκπονικθκε ςτθ βάςθ τθσ νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και εγκρίκθκε με τθν με αρ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ 
Αρχισ ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και θμερομθνία κυκλοφορίασ 18.11.2016).  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ Οικονομικοί Φορείσ δεν 
βρίςκονται ςε μια από τισ καταςτάςεισ αποκλειςμοφ του άρκρου 5, προςκομίηουν 
κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ το 

προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ Οικονομικοφσ 
Φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγία 15/2016 και είναι 
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αναρτθμζνο ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του Ανακζτοντα Φορζα www. 

rafinaport.gr. 

Το ΤΕΥΔ ςυνίςταται ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ των Οικονομικϊν Φορζων προσ 
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, και 
αποτελεί προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο Οικονομικόσ Φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 79 : (α) δεν βρίςκεται ςε μια 
από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 λόγω τθσ οποίασ αποκλείεται ι μπορεί 
να αποκλειςκεί από διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, (β) πλθροί τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 
και 77, (γ) κατά περίπτωςθ, τθρεί τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και τα κριτιρια που 
ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με το άρκρο 84, για τον περιοριςμό του αρικμοφ των 
πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων που κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν. 

Ζνασ Οικονομικόσ Φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 
κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα ΤΕΥΔ.  

Ζνασ Οικονομικόσ Φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςότερων άλλων Οικονομικϊν Φορζων, οφείλει να 
υποβάλλει χωριςτό/ά ΤΕΥΔ (Μζροσ II Γ) διαςφαλίηοντασ ότι ο Ανακζτων Φορζασ κα 
λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαηί με χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ ΙΙ για κάκε ζναν από τουσ 
Οικονομικοφσ Φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. Επίςθσ κα πρζπει να 
ςυμπεριλθφκοφν και οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και 
τυχόν το Μζροσ V, εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ 

οποίεσ ςτθρίηεται ο Οικονομικόσ Φορζασ, ομοίωσ για κακζνα από αυτοφσ. 4) Πταν 
ςε μια διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν Οικονομικοί Φορείσ υπό τθ μορφι 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ πρζπει να κατατίκεται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ, χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ ΙΙ ζωσ V.  

Σε περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ Φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει 
(ουν) το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο 
Οικονομικόσ Φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του Μζρουσ III του 
ΤΕΥΔ για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ. 

Επίςθσ, εφόςον ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του(σ) κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και 
οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Μζροσ IV και τυχόν τo Mζροσ V, 
εφόςον είναι ςχετικζσ με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 
Οικονομικόσ Φορζασ, ομοίωσ για κακζνα από τουσ υπεργολάβουσ. 

Εφόςον το (τα) τμιμα (τα) τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκοφν με τθ μορφι 
υπεργολαβίασ δεν υπερβαίνει (ουν) το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του Ανακζτοντοσ Φορζα να αποφαςίςει και 
επομζνωσ να ορίςει ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτθν προκιρυξθ και ςτα ζγγραφα τθσ 
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ςφμβαςθσ εάν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ενοτιτων Α και Β του Μζρουσ III πρζπει 

ι δεν πρζπει να παρζχονται για υπεργολάβουσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν 
βαςίηεται ο Οικονομικόσ Φορζασ. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ Οικονομικοφ Φορζα ι 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται 
ζνα ΤΕΥΔ το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του Οικονομικοφ Φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 5 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ 
του διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του Οικονομικοφ Φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον Οικονομικό Φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ 
τθσ ζνωςθσ.   

6.2.2 Υπεφκυνθ Διλωςθ του  Ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από τον Υποψιφιο ι 
το νόμιμο εκπρόςωπό του, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι ο ςυμμετζχων 
Οικονομικόσ Φορζασ δεν είναι οφειλζτθσ του Ανακζτοντα Φορζα ι δεν ζχει 

από οποιαδιποτε άλλθ ςφμβαςθ εκκρεμι ι επίδικθ ςχζςθ με τον 
Ανακζτοντα Φορζα.   

6.2.3 Υπεφκυνθ Διλωςθ του  Ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από τον Υποψιφιο ι 
το νόμιμο εκπρόςωπό του, ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι ο Οικονομικόσ 
Φορζασ βεβαιϊνει ότι επιςκζφκθκε το αντικείμενο τθσ παραχϊρθςθσ και 
ζλαβε γνϊςθ επιτόπου των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν περιοχι και 
διαπίςτωςε ότι ο χϊροσ και θ γεφυροπλάςτιγγα είναι τθσ αρεςκείασ του και 
κατάλλθλα για τον ςκοπό για τον οποίο προορίηονται, κακόςον θ υποβολι 
προςφοράσ προχποκζτει και αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ζλαβε γνϊςθ 
των όρων τθσ Διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφφλακτα.  

6.2.4 Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/2016 και 4413/2016 για το ποςό των δφο χιλιάδων δεκαζξι ευρϊ (€ 
2.016,00). Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα 
(30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν 
τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ, οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και 
τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ 
κοινοπραξίασ ι τθσ ζνωςθσ. 
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Θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ ςε αυτόν που κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ 

γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθν 
αντικατάςταςι τθσ από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και τθν παράλλθλθ  
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ,   
 
ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι 
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.  
 

 

6.2.5 Ριςτοποίθςθ κατά ISO 9001: 2015 (Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ) ι αντίςτοιχο 

πιςτοποιθτικό ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (πχ Στακμοί 

εξυπθρζτθςθσ αυτοκινιτων - οχθμάτων παντόσ τφπου, υπθρεςίεσ ηφγιςθσ 

εμπορευματικϊν ςτακμϊν, υπθρεςίεσ logistics – διαμεταφοράσ, καλάςςιεσ ι 

χερςαίεσ μεταφορζσ, κλπ). 

6.2.6  Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, ςυνολικά τα  παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 

α/α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ (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 

ςτθν παροφςα και ςτθν θλεκτρονικι  διεφκυνςθ του Ανακζτοντα Φορζα 

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., 

ΝΑΙ 
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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). 

4 Υπεφκυνθ Διλωςθ. Για το χρόνο ιςχφοσ των προςφορϊν που κα πρζπει να 

είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από 

τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του 

διαγωνιςμοφ, (δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ). 

ΝΑΙ 

5 Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ, ςτο οποίο να αποδεικνφεται ότι 

αςκεί τθ δραςτθριότθτα που ηθτείται από τθ διακιρυξθ, (δικαιολογθτικό 

ςυμμετοχισ)  

ΝΑΙ 

6 Αποδεικτικά του Οικονομικοφ Φορζα (Δθλϊςεισ Ε3 ι ΦΡΑ, Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ Οικονομικισ του Επάρκειασ. 

(δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ)   

ΝΑΙ 

7 Τισ Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ των παραγράφων 6.2.2 και 6.2.3 ΝΑΙ 

8 Ριςτοποιθτικό κατά ISO 9001:2015 (Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ) ι 

αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. (δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ)   

ΝΑΙ 

9 Φορολογικι και Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα (δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ)  ΝΑΙ 

 

6.2.7 Για τθ διευκρίνιςθ ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί 
ιςχφουν οι διατάξεισ των παρ. 6 και 7 του άρκρου 40 του ν. 4413/2016 
όπωσ ιςχφει.  

6.3 Μετά τθν κιρυξθ προςωρινοφ Αναδόχου, ο Οικονομικόσ Φορζασ ςτον οποίο ζχει 
κατακυρωκεί προςωρινά ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα 
πιςτοποιθτικά ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ παροφςθσ, εντόσ τθσ ταςςόμενθσ 
ςχετικισ προκεςμίασ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ και εφόςον δεν προςκομίςει 
εμπρόκεςμα όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, κα κθρυχκεί ζκπτωτοσ. 

6.4 Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από 
ζνορκθ διλωςθ που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 
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ςυμβολαιογράφου. Για τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που ςτθ χϊρα τουσ δεν 

προβλζπεται από το νόμο ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να αντικαταςτακεί με 
υπεφκυνθ διλωςθ, βεβαιοφμενθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο.  

6.5 Πλεσ οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ κα φζρουν τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ ωσ 
θμερομθνία υπογραφισ τουσ.  

Άρκρο 7:  Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για τθν προςωρινι 
παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ χριςθσ τθσ 
θλεκτρονικισ γεφυροπλάςτιγγασ ςτο Λιμάνι τθσ αφινασ, 
ςυνολικοφ χϊρου εμβαδοφ 130τ.μ..   

 

7.1 Θ οικονομικι προςφορά του Ρροςφζροντοσ Οικονομικοφ Φορζα, κα είναι γραπτι ςε 
κλειςτό φάκελο ο οποίοσ κα αναγράφει ςτο εξωτερικό του, με ευκρίνεια το όνομα 
του Υποψθφίου και τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ και κα αναφζρει επί ποινι 
αποκλειςμοφ: 

-  Το ςτακερό προςφερόμενο κατά μινα αντάλλαγμα ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 
Ωσ ελάχιςτο ςτακερό μθνιαίο αντάλλαγμα ορίηεται το ποςό των τεςςάρων 
χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (€ 4.200,00) ευρϊ πλζον χαρτοςιμου 3,6%. 

7.2 Γενικοί όροι Υποβολισ Ρροςφορϊν  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ 

Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ζνωςθσ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλεται 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 ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτοφ.  

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα. Σβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. 
Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι 
κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να 

κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ και να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτι.  

7.3 Χρόνοσ Ιςχφοσ προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 
για διάςτθμα εκατόν είκοςι (120) θμερϊν προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται.  
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ εφόςον τοφτο ηθτθκεί 

από τον Ανακζτοντα Φορζα, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016 και ςτθν παροφςα κατά ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.  

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται εκτόσ αν ο 
Ανακζτων Φορζασ κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι Οικονομικοί Φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθσ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ 
τουσ και αποκλείονται οι λοιποί Οικονομικοί Φορείσ.  

 

Άρκρο 8:  Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ – Κιρυξθ Αναδόχου ωσ 
Ζκπτωτου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Οικονομικόσ Φορζασ ςτον οποίο πρόκειται να 
γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ που 
του αποςτζλλεται, υποβάλλει ςε φάκελο µε ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ. Σθμειϊνεται ότι θ Απόφαςθ 
Κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό Ανάδοχο μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 

προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ από τουσ λοιποφσ προςφζροντεσ που ςυμμετείχαν ςτο 
ςτάδιο των οικονομικϊν προςφορϊν. Ο ανωτζρω φάκελοσ υποβάλλεται με διαβιβαςτικό 
όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά. 

Ειδικότερα µε τθ φορολογικι ενθμερότθτα του Οικονομικοφ Φορζα, ο Ανακζτων Φορζασ 

αναηθτά αυτεπάγγελτα από το ςφςτθμα TAXISNET δεδομζνα ςχετικά µε τθν φορολογικι 
ενθμερότθτα του Οικονομικοφ Φορζα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, κατά 
τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ του. Σε περίπτωςθ που το ςφςτθμα 
παρουςιάηει κάποιον Οικονομικό Φορζα µθ ενιμερο φορολογικά ο Ανακζτων Φορζασ 
οφείλει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν 
για τθν ανάδειξι του ωσ προςωρινοφ πλειοδότθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ.  

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα 
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ 
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και καταπίπτει υπζρ του Ανακζτοντοσ Φορζα θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον είχε 
προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων 
κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται 
υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art72
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Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

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. 
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Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

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 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. 
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Τα Θμεδαπά Νομικά Ρρόςωπα: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

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. 

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 
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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 ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

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. 

8 Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
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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 Ρρόςωπα: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

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 
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/ 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 

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 Ανακζτοντα Φορζα 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 ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

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). 

 

Θ παραχϊρθςθ κεωρείται ότι ςυνάφκθκε με τθν υπογραφι τθσ. 
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Άρκρο 9: Ενςτάςεισ- Ρροςφυγζσ 

Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του ι τθσ 
ςυμμετοχισ επιχείρθςθσ ςε αυτόν, υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για τθ διενζργεια του 
διαγωνιςμοφ υπθρεςία εγγράφωσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν. 
4412/2016. 

Αρμόδιο για να αποφαςίςει επί των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων είναι το ΔΣ τθσ Ο.Λ.. Α.Ε. 
μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Εξζταςθσ Ενςτάςεων.  

Το παράβολο υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ορίηεται ςτο ποςό ίςο με το 1% επί του  
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ, ιτοι των εξακοςίων ευρϊ (€ 600,00) το οποίο 
κατατίκεται επί ποινι απαραδζκτου μαηί με τθν ζνςταςθ.  

 

Άρκρο 10: Αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν 

 

10.1 Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ για τθν παραλαβι, αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα. Ρροςφορζσ που 
υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν 
γίνονται αποδεκτζσ και δεν αποςφραγίηονται. 

10.2 Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία: 

α) Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», μονογράφονται και 
ςφραγίηονται από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ όλα τα δικαιολογθτικά και τα 
ςτοιχεία κατά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν 
προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να 
αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςε ςχετικι πρόςκλθςθ. 

β) Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλουν προςφορζσ, 

κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν κατά τον διαγωνιςμό, ςε 
πρακτικό το οποίο και υπογράφει. 

γ) Αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται παρουςία των νομίμων εκπροςϊπων 
εκείνων που υπζβαλαν προςφορά. 

10.3 Μετά τθ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εφ’ όςον δεν 
προκφψουν απορρίψεισ προςφορϊν για οποιοδιποτε λόγο, ακολουκεί θ 
αποςφράγιςθ των φακζλων των «Οικονομικϊν Ρροςφορϊν», αποςφραγίηονται, 
μονογράφονται όλα τα περιεχόμενά τουσ και καταγράφονται οι τιμζσ των 
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προςφορϊν ςε πίνακα που ςυνοδεφει το πρακτικό τθσ Επιτροπισ, με ςειρά 

πλειοδοςίασ. 

Σε περίπτωςθ που οι Οικονομικζσ Ρροςφορζσ των ςυμμετεχόντων ςυμπίπτουν, 
δθλαδι είναι ιςόποςεσ και δεν μπορεί να κατακυρωκεί ο πλειοδότθσ, ςυνεχίηεται θ 
διαδικαςία δια τθσ υποβολισ προφορικϊν προςφορϊν. 

Θ περαιτζρω πλειοδοςία με υποβολι προφορικϊν προςφορϊν, γίνεται ςε 
διαδοχικοφσ γφρουσ από τουσ διαγωνιηόμενουσ. Σε κάκε γφρο οι πλειοδότεσ 
υποβάλουν προςφορά κατά τθ ςειρά υποβολισ τθσ αρχικισ προςφοράσ τουσ. 
Ορίηεται ότι κάκε προςφορά μετά τθν αρχικι πρζπει να είναι τουλάχιςτον κατά δφο 
τοισ εκατό (2%) μεγαλφτερθ από τθν εκάςτοτε τελευταία προςφορά. Εάν κάποιοσ 
ςυμμετζχων Οικονομικόσ Φορζασ δεν υποβάλλει προφορικι προςφορά 

καταγράφεται ςτο πρακτικό και δεν ςυμμετζχει ςε άλλο γφρο. Θ πλειοδοςία 
ςυνεχίηεται με τον τρόπο αυτό ζωσ ότου δεν υπάρχει πλζον μεγαλφτερθ προςφορά 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Για τθν πλειοδοςία τθρείται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ πρακτικό, ςτο οποίο για 
κάκε γφρο καταχωροφνται οι προςφορζσ που πλειοδοτοφν και το προςφερόμενο 
από κάκε ζναν αντάλλαγμα υπογράφεται από τουσ διαγωνιηόμενουσ. Αν εκείνοσ 
που πλειοδότθςε αρνθκεί να το υπογράψει, γίνεται ςχετικι μνεία ςτο πρακτικό και 
θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά κεωρείται άκυρθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Κατά τθν διαδικαςία των προφορικϊν προςφορϊν δικαιοφνται να παρίςτανται 
μόνο όςοι υπζβαλαν ιςόποςεσ προςφορζσ ι οι εξουςιοδοτθμζνοι αντιπρόςωποί 
τουσ. 

10.4 Πςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν δεν 
ςυμμετζχουν ςτθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν, αλλά 
επιςτρζφονται. 

10.5 Σε περίπτωςθ που ο Διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ, διότι ουδείσ προςιλκε ι διότι οι 
προςφορζσ που δόκθκαν απορρίφκθκαν για τυπικοφσ και ουςιαςτικοφσ λόγουσ, 
όπωσ προςδιορίηονται αυτοί ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, ωσ απαράδεκτεσ και 
αςφμφορεσ, το Δ.Σ. / Ο.Λ..  Α.Ε. μπορεί να αποφαςίςει τθν επανάλθψθ του 
Διαγωνιςμοφ με τουσ ίδιουσ όρουσ ι με νζουσ και τροποποιθμζνουσ όρουσ, ι να 
ματαιϊςει τθν επανάλθψθ του Διαγωνιςμοφ τθσ θλεκτρονικισ γεφυροπλάςτιγγασ 
ςτο Λιμάνι τθσ αφινασ, χωρίσ από τισ ενζργειεσ αυτζσ να προκφπτει δικαίωμα ι 
κάποια άλλθ αξίωςθ των διαγωνιηομζνων κατά του Ανακζτοντα Φορζα. 

 

Άρκρο 11:  ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΚΙΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

11.1 Για τθν επιλογι του αναδόχου αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι 
αποδεκτζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. Κριτιριο βάςει του οποίου κα 
ανατεκεί θ Σφμβαςθ παραχϊρθςθσ, από τισ προςφορζσ που κα κρικοφν αποδεκτζσ, 
είναι το υψθλότερο μθνιαίο αντάλλαγμα (ωσ το άρκρο 1),. 
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11.2 Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

11.3 Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ 
Διακιρυξθσ, απορρίπτονται, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ, ωσ απαράδεκτεσ. Αντίκετα, δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι 
παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ.  

 

 

Άρκρο 12: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ – ΑΝΑΘΕΣΘ – ΣΥΜΒΑΣΘ  

 

12.1 Στον ανάδοχο ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ ι ανάκεςθ, αποςτζλλεται ςχετικι 
ζγγραφθ ανακοίνωςθ. 

12.2 Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε κατακφρωςθ ι ανάκεςθ υποχρεοφται να προςζλκει 
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για 
τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
κακϊσ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 200 του ν. 
4412/2016, για τθν προςωρινι παραχϊρθςθ χριςθσ τθσ θλεκτρονικισ 
γεφυροπλάςτιγγασ ςτο Λιμάνι τθσ αφινασ, ςυνολικοφ χϊρου εμβαδοφ 130τ.μ.. 

12.3 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει το αργότερο ζωσ τθν θμζρα 

υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ, εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ 
τράπεηασ ι Γραμμάτιο Ραρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων 
ποςοφ ίςου προσ το διπλάςιο του ςυνολικοφ μθνιαίου ανταλλάγματοσ για τα δφο (2) 
ζτθ παραχϊρθςθσ, ωσ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ παραχϊρθςθσ. Θ 
εγγυθτικι επιςτολι κα παραμείνει ςτθ διάκεςθ του Ανακζτοντα Φορζα, άτοκθ, κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ και κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο ζξι 
μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ και τθν παράδοςθ του 
χϊρου και αφοφ ζχουν τακτοποιθκεί όλεσ οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου προσ τον 
Ανακζτοντα Φορζα ςφμφωνα με τθν παροφςα, τθν Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ και το 
νόμο. 

12.4 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ επιπλζον ςτθν προκαταβολι δφο (2) μθνιαίων 
ανταλλαγμάτων, με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παραχϊρθςθσ.   

 

Άρκρο 13: ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

13.1 Οι παρεχόμενεσ εγγυιςεισ είναι: 

- Συμμετοχισ, κατά το άρκρο 6.2.4, θ οποία επιςτρζφεται:  

α)  ςτον ανάδοχο με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τθν κατάκεςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και  
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β)  ςτουσ υπόλοιπουσ με τθν ανάδειξθ του αναδόχου. Αλλά και ςτισ εξισ 

περιπτϊςεισ: 

αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ 
απόφαςθσ επί αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
και  
ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι 
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν.  

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ 
τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι 
ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι 

ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ 
αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

- Καλισ εκτζλεςθσ, κατά το άρκρο 12.2 

Επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 
12.3.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

13.2 Για τισ εγγυιςεισ εφαρμογι ζχουν τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ και όςα προβλζπει το 
άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Άρκρο 14. Τρόποσ Ρλθρωμισ 

 Θ καταβολι του ανταλλάγματοσ παραχϊρθςθσ και όλων των νόμιμων κρατιςεων που 

κα ιςχφουν κάκε φορά κα γίνεται το πρϊτο δεκαιμερο του επόμενου μινα και κα 
εκδίδεται επίςθμο αποδεικτικό είςπραξθσ. Μετά τθν πάροδο του δεκαθμζρου το 
μθνιαίο αντάλλαγμα κα επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. 

 Θ μθ εμπρόκεςμθ καταβολι δφο (2) ςυνεχόμενων μθνιαίων ανταλλαγμάτων, αποτελεί 

λόγο λφςεωσ τθσ παραχϊρθςθσ και δίνει το δικαίωμα ςτον Ανακζτοντα Φορζα να 
απαιτιςει όλα τα υπόλοιπα ανταλλάγματα τα οποία κα κεωροφνται λθξιπρόκεςμα και 
απαιτθτά. 

 Οποιαδιποτε οφειλι του παραχωρθςιοφχου προσ τον Ανακζτοντα Φορζα και τα 

επιβαλλόμενα πρόςτιμα κα ειςπράττονται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του Νόμου 
περί ειςπράξεωσ των δθμοςίων εςόδων ι κάκε άλλθ διαδικαςία που επιτρζπει τθ 
λιψθ οποιουδιποτε μζτρου κατ’ αυτισ. 

 

Άρκρο 15. Λοιποί Προι – Υποχρεϊςεισ Ραραχωρθςιοφχου  

 Οι παραχωροφμενεσ εγκαταςτάςεισ κα χρθςιμοποιθκοφν με αποκλειςτικό ςκοπό τθ 

ςυνεχι λειτουργία τθσ γεφυροπλάςτιγγασ του Λιμζνα αφινασ και όςων ειδικότερα 
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προβλζπονται από τθ Διακιρυξθ, αποκλειςμζνων οποιωνδιποτε λοιπϊν χριςεων. Θ 

παραχϊρθςθ χϊρου ι εγκαταςτάςεων δεν υπάγεται ςε διατάξεισ ςχετικζσ με τισ 
εμπορικζσ μιςκϊςεισ. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ δεν ζχει δικαίωμα παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ. 

Ρερίπτωςθ ςιωπθρισ παραχϊρθςθσ εκ μζρουσ του ςυνεπάγεται τθν ανάκλθςθ του 
δικαιϊματοσ παραχϊρθςθσ. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να ζχει ςε λειτουργία τθ γεφυροπλάςτιγγα ςτουσ 

χρόνουσ που προβλζπονται από τθν παροφςα πριν τθν αναχϊρθςθ των οχθματαγωγϊν 
πλοίων για όλα τα δρομολόγια που πραγματοποιοφνται από τον λιμζνα τθσ αφινασ 
και να λειτουργεί τθν γεφυροπλάςτιγγα ανεξαρτιτου ϊρασ και θμζρασ κακθμερινζσ, 
ςαββατοκφριακα και αργίεσ εφόςον υπάρχει δρομολόγιο απόπλου Ε/Γ- Ο/Γ πλοίου 

που ζχει προοριςμό τα νθςιά τουλάχιςτον τρεισ (3) ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςι του. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ εφαρμόηει απαρζγκλιτα τα τιμολόγια ηυγιςτικϊν δικαιωμάτων 
Τιμολόγιο Χρζωςθσ) που αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ τθσ παροφςθσ ι όπωσ αυτό 
μεταβλθκεί μετά από απόφαςθ του Δ.Σ του Ανακζτοντα Φορζα. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ ζχει τθν ευκφνθ και τθν υποχρζωςθ για τθν ζκδοςθ όλων των 

ςχετικϊν αδειϊν που προβλζπονται από ιςχφουςεσ διατάξεισ και αφοροφν τθ 
λειτουργία τθσ γεφυροπλάςτιγγασ. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ δεν δικαιοφται να επιφζρει τεχνικζσ μεταβολζσ, προςκικεσ ι 

τροποποιιςεισ τθσ παραχωροφμενθσ εγκατάςταςθσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι 
ζγκριςθ του Ανακζτοντα Φορζα. Ζχει δε το δικαίωμα εγκατάςταςθσ μθ μόνιμων και 

μόνο καταςκευϊν για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ γεφυροπλάςτιγγασ. Πλεσ οι 
δαπάνεσ για τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν για κάκε είδουσ εγκατάςταςθ, όπωσ και 
οι εργαςίεσ απομάκρυνςθσ αυτϊν (των εγκαταςτάςεων) μετά τθ λιξθ του χρόνου 
παραχϊρθςθσ ι τθ διακοπι παραχϊρθςθσ πριν από τθ λιξθ τθσ για οποιοδιποτε λόγο 
ακόμα και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ του χϊρου ςτθν κατάςταςθ που ιταν πριν από 
τθν παραχϊρθςθ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και κατά αποκλειςτικότθτα τον 
παραχωρθςιοφχο. Επί των ανωτζρω εξαιρείται ο οικίςκοσ που κα εγκαταςτακεί από 
τον παραχωρθςιοφχο και κα παραμείνει ςτο χϊρο. Ο Ανακζτων Φορζασ διατθρεί το 
δικαίωμα για οποιεςδιποτε καταςκευζσ και ζργα εκ μζρουσ του χριςτθ ςτον 

παραχωροφμενο χϊρο να ηθτά τθν πλιρθ απομάκρυνςθ ι τθν αλλαγι ςτον τρόπο 
καταςκευισ και χριςθσ τουσ ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται με αυτά θ εξυπθρζτθςθσ 
άλλων λιμενικϊν ςκοπϊν ςτο χϊρο αυτό ι άλλων γενικότερθσ ςθμαςίασ ζργων ι 

λειτουργιϊν του λιμανιοφ 

 Πλεσ οι δαπάνεσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, περιοδικοφ ελζγχου, πιςτοποίθςθσ ορκισ 

ηφγιςθσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και κατϋ αποκλειςτικότθτα τον παραχωρθςιοφχο. Σε 
περίπτωςθ δε ακζτθςθσ τθσ προχπόκεςθσ αυτισ παφει θ ιςχφσ τθσ Σφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να τθρεί το χϊρο ςε άριςτθ κατάςταςθ από πλευράσ 
λειτουργικότθτασ και κακαριότθτασ. 
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 Ο παραχωρθςιοφχοσ κατά τον πρϊτο χρόνο τθσ παραχϊρθςθσ υποχρεοφται να 

αντικαταςτιςει τον οικίςκο που περιλαμβάνεται ςτο χϊρο λειτουργίασ ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ άρτια και αςφαλισ λειτουργία τθσ εκμετάλλευςθσ και θ αςφάλεια του 
προςωπικοφ και του εξοπλιςμοφ. Ο εν λόγω οικίςκοσ κα παραμείνει ςτο χϊρο και μετά 
τθν λιξθ τθσ Σφμβαςθσ παραχϊρθςθσ.   

 Υποχρεοφται να τθρεί τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ που ιςχφουν για το λιμζνα 

αφινασ με βάςθ τθ ςχετικι ΑΕΡΟ τθν οποία αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ του παραχωροφμενου χϊρου. 
Είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί κακαρό και ςε ευπρεπι κατάςταςθ τον 
παραχωροφμενο χϊρο και τισ εγκαταςτάςεισ του, παίρνοντασ τα απαραίτθτα μζτρα, να 
μθν προκαλεί ενοχλθτικοφσ κορφβουσ, να μθν εμποδίηει τθν κίνθςθ των οχθμάτων 

κ.λπ. ςτθν περιοχι του λιμζνοσ, να λαμβάνει μζτρα για τθν αποφυγι καλάςςιασ 
ρφπανςθσ από κάκε φφςεωσ ρυπογόνεσ ουςίεσ και γενικά να τθρεί τουσ κανόνεσ των 
υγειονομικϊν και αςτυνομικϊν διατάξεων, ςυμμορφοφμενοσ προσ τισ εκάςτοτε 
οδθγίεσ του Ανακζτοντα Φορζα και τισ διαταγζσ τθσ Λιμενικισ ι άλλθσ αρμόδιασ Αρχισ 
ι Υπθρεςίασ. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του παραχωροφμενου 

χϊρου, τισ τυχόν υπζρ αυτοφ δουλείεσ και τα όρια αυτοφ, να τον προςτατεφει από κάκε 
καταπάτθςθ με τισ προςικουςεσ αγωγζσ, οι οποίεσ εκχωροφνται εισ αυτόν μετά τθν 
υπογραφι του παρόντοσ, οφείλει όμωσ ςυγχρόνωσ να ενθμερϊνει τον Οργανιςμό 
ζγκαιρα, πριν τθν άςκθςθ τουσ, αλλιϊσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου. Ευκφνεται για τθν αςφάλιςθ και 
αςφάλεια των εργαηομζνων του και ζχει τθν αποκλειςτικι ποινικι και αςτικι ευκφνθ 
απζναντι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προςωπικοφ του 
Ο.Λ.. Α.Ε. για κάκε ατφχθμα ι ηθμιά ςε πρόςωπα ι πράγματα που τυχόν κα ςυμβοφν 
κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και εξ' αφορμισ αυτϊν. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει και να ςυντθρεί ςφγχρονο ςφςτθμα 

πυρόςβεςθσ, κατάλλθλο για τθν κάλυψθ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι του αντιτίμου των λογαριαςμϊν από 

παροχζσ του Ανακζτοντα Φορζα (θλεκτρικό ρεφμα, νερό, τζλθ κακαριότθτασ), όπωσ τα 
αντίςτοιχα τιμολόγια διαμορφϊνονται κάκε φορά με απόφαςθ του Δ.Σ. 

 Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων και γενικά θ διαφιμιςθ μζςα ι 

ζξω από τον παραχωροφμενο χϊρο. 

 Ο παραχωρθςιοφχοσ ςτερείται του δικαιϊματοσ μείωςθσ του ανταλλάγματοσ για 

βλάβθ του εξοπλιςμοφ ι χϊρου ι ηθμία τθσ επιχείρθςισ του ι άλλθσ αιτίασ 
επερχόμενθσ μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ.       
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Γενικζσ Διατάξεισ  

• Το παραχωροφμενο ιδιαίτερο δικαίωμα τθσ χριςθσ του εν λόγω λιμενικοφ χϊρου, δεν 
αναιρεί το δικαίωμα του Ανακζτοντα Φορζα όπωσ αςκεί όλεσ τισ απορρζουςεσ εκ τθσ 
εκάςτοτε ιςχφουςασ Νομοκεςίασ εξουςίεσ του επί του εν λόγω χϊρου. 

• Ο Ανακζτων Φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα, και εφόςον λόγοι εφαρμογισ χωροταξικισ ι 
άλλθσ μελζτθσ ι εξυπθρζτθςθσ γενικότερων Λιμενικϊν και Εκνικϊν ςκοπϊν επιβάλλουν 
αυτό, ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμφωνθκείςθσ 
περιόδου παραχϊρθςθσ, να προχωριςει ςε λφςθ και ανάκλθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
παραχωριςεωσ προσ τον παραχωρθςιοφχο, χωρίσ αυτι να δικαιοφται αποηθμιϊςεωσ από 
τον Οργανιςμό για τισ δαπάνεσ που ζκανε, οφτε για διαφυγόντα κζρδθ και για ηθμιά που κα 
πάκει, λόγω αυτισ τθσ ανάκλθςθσ. Σ' αυτι τθν περίπτωςθ μονομεροφσ ανακλιςεωσ, ο 

παραχωρθςιοφχοσ υποχρεοφται, όπωσ, χωρίσ αντίρρθςθ, διαδικαςία ι ζνδικο μζςο, 
εγκαταλείψει άμεςα τθ χριςθ του χϊρου. Σε κάκε περίπτωςθ δυςτροπίασ του 
παραχωρθςιοφχου να παραδϊςει τθ χριςθ του χϊρου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί 
προςταςίασ δθμοςίων κτθμάτων, οποιαδιποτε δε ζξοδα καταβλθκοφν από τον Οργανιςμό 
κα ειςπραχκοφν ςε βάροσ του παραχωρθςιοφχου ςαν δθμόςιο ζςοδο, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ γι' αυτό διατάξεισ. Σε περίπτωςθ που ο παραχωρθςιοφχοσ αρνείται να 
παραδϊςει τθ χριςθ του χϊρου, ο Ανακζτων Φορζασ ζχει το απόλυτο δικαίωμα τθσ 
χριςθσ του χϊρου, χωρίσ να υποχρεοφται ςε αποηθμίωςθ του παραχωρθςιοφχου. 

• Πλοι οι όροι τθσ παροφςθσ Διακιρυξθσ και τθσ ςφμβαςθσ κεωροφνται ουςιϊδεισ. 

• θτά ορίηεται ότι μζχρι τθν υπογραφι ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, κανζνα δικαίωμα δεν 
αποκτά ο διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ και δεν 

δθμιουργείται «προςυμβατικι» ευκφνθ εκ των διαπραγματεφςεων. Αυτά κα αποκτθκοφν 
από τθν θμεροχρονολογία ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ιδιαίτερουσ ςε αυτιν όρουσ και 
ςυμφωνίεσ. 

 

                                                                      ΓΙΑ ΤΘΝ Ο.Λ.. Α.Ε.     

                                          Θ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

                                          ΑΙΚΑΤΕΙΝΘ ΑΔΑΜΟΡΟΥΛΟΥ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α’:  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ 
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              αφινα: ……. 

              Αρ. Ρρωτ: ……. 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

Σοσ ηδηαίηεροσ δηθαηώκαηος τρήζες κηας (1) ειεθηροληθής γεθσροπιάζηηγγας 

οδηθού ηύποσ (κε ασηόκαηο δσγηζηηθό όργαλο), ηθαλόηεηας δύγηζες 60 ηόλωλ, 

εγθαηεζηεκέλες ζηο ιηκάλη ηες Ραθήλας, δηθαηοδοζίας ηες Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 

ηε Ραθήλα, ζήκεξα ………………….. 2019, νη θάησζη ζπκβαιιόκελνη: 
 
Α. Ζ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ.», θαινύκελε εθεμήο ράξηλ 
ζπληνκίαο «Αλαζέησλ Φνξέαο», πνπ εδξεύεη ζηελ Αθηή Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, 
Σ.Κ. 19009, Ληκάλη Ραθήλαο, κε Α.Φ.Μ. 090313639, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ Αζελώλ θαη 
εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηε Γ/λνπζα ύκβνπιν 
θα Αηθαηεξίλε Αδακνπνύινπ θαινύκελε εθεμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Αλαζέησλ 
Φνξέαο»,  
 
θαη  
  

Β. ε εηαηξεία ………………………………., πνπ εδξεύεη ζηελ νδό 

………………………………….,  Σ.Κ. ………………………………………………., κε 

Α.Φ.Μ. …………………………, Γ.Ο.Τ …………………………, Σει. 

…………………………. FAX: …………………………………………..email: 

………………………………… λνκίκσο εθπξνζσπνύκελε από ηνλ 

…………………………………………………. Βάζεη ηνπ ……………………………… 

θαινύκελνο εθεμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Παξαρσξεζηνύρνο».  

 

Προοίκηο  

 

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ………………………………….. απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ 

Αλαζέηνληα Φνξέα θαηαθπξώζεθε ζηνλ παξαρσξεζηνύρν 

«………………………………………………….» ην απνηέιεζκα ηνπ Αλοητηού  

δεκόζηοσ  πιεηοδοηηθού  δηαγωληζκού γηα ηελ προζωρηλή παρατώρεζε ηοσ 

ηδηαίηεροσ δηθαηώκαηος τρήζες ηες ειεθηροληθής γεθσροπιάζηηγγας νδηθνύ 

ηύπνπ (κε απηόκαην δπγηζηηθό όξγαλν), ηθαλόηεηαο δύγηζεο 60 ηόλσλ, 

εγθαηεζηεκέλεο ζην ιηκάλη ηεο Ραθήλαο, δηθαηνδνζίαο ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., πνπ 

βξίζθεηαη ζε ρώξν ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 130 η.κ., εληόο ηεο νξηνζεηεκέλεο Υεξζαίαο 

Εώλεο Ληκέλα Ραθήλαο θαη γηα ζσλοιηθό δηάζηεκα δύο (2) εηώλ από ηελ 

εκεροκελία σπογραθής ηες ζύκβαζες παρατώρεζες, κε δηθαίωκα 

προαίρεζες γηα έλα (1) αθόκα έηος. (Γηαθήξπμε Π01/2019) θαη ζηελ ηηκή ηεο 
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νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ πνπ αλέξρεηαη  ζην πνζό 

………………………….. 

 

 Οη πκβαιιόκελνη αθνύ έιαβαλ γλώζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο  

ζσκθώλεζαλ θαη έθαλαλ αποδεθηά ηα αθόιοσζα: 

 

 

Άρζρο 1ο   

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

  

Αληηθείκελν ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνζσξηλή παξαρώξεζε από ηνλ 

Αλαζέηνληα Φνξέα ζηνλ Παξαρσξεζηνύρν ηνπ ηδηαίηεξνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο κηαο 

(1) ειεθηξνληθήο γεθπξνπιάζηηγγαο νδηθνύ ηύπνπ (κε απηόκαην δπγηζηηθό όξγαλν), 

ηθαλόηεηαο δύγηζεο 60 ηόλσλ, εγθαηεζηεκέλεο ζην ιηκάλη ηεο Ραθήλαο,  δηθαηνδνζίαο 

ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ζε ρώξν ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 130 η.κ.  πνπ νξίδεηαη από έλαλ 

νηθίζθν, ηνλ πεξηβάιινληα  ρώξν, ηα κεραλήκαηα θαη ην ρώξν δύγηζεο) πξνο 

εθκεηάιιεπζή ηεο από ηνλ Παξαρσξεζηνύρν. 

 

Ο Παξαρσξεζηνύρνο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ιεηηνπξγεί ηε γεθπξνπιάζηηγγα 

αλεμαξηήηνπ ώξαο θαη εκέξαο θαζεκεξηλέο, ζαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο εθόζνλ 

ππάξρεη δξνκνιόγην απόπινπ Δ/Γ – Ο/Γ πινίνπ πνπ έρεη πξννξηζκό ηα λεζηά 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ θάζε πινίνπ. 

 

Ζ δύγηζε ησλ Ορεκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη γίλεηαη κε βάζεη ην ηζρύνλ Σηκνιόγην  

Υξέσζεο (Επγηζηηθώλ Γηθαησκάησλ) ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Γ’ ηεο 

ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο κε Αξηζ. Π01/2019 θαη ην νπνίν εηζπξάηηεηαη από ηνλ 

Παξαρσξεζηνύρν κε ηελ έθδνζε ηνπ λόκηκνπ παξαζηαηηθνύ.     
  

Άρζρο2ο 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΥΡΗΗ 

 

Ζ πξνζσξηλή παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο παξνύζεο θαη γηα δύο (2) έηε ήηοη από ……………………….. έως 

………………….. κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα (1) αθόκε έηνο. 

 

 

Άρζρο 3ο 

 

ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ  

  

 

Γηα ηελ πξνζσξηλή ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο ν Παξαρσξεζηνύρνο ζύκθσλα κε ηελ 

Πξνζθνξά ηνπ πνπ ηνπ θαηαθπξώζεθε κε ηελ Απόθαζε ηνπ Γ. ………………….. 

ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη αληάιιαγκα ην νπνίν νξίδεηαη σο αθνινύζσο: 



 35 

1. Μεληαίν Αληάιιαγκα πνπ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ …………………………. Δπξώ 

(…………………. €) πιένλ ηειώλ ραξηνζήκνπ 3,6%. 

 

Δηδηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο γηα ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ δηθαηώκαηνο 

παξαρώξεζεο ν Παξαρσξεζηνύρνο ζα θαηαβάιιεη πξνθαηαβνιηθά δύν (2) ζηαζεξά 

κεληαία αληαιιάγκαηα ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 

…………………………………….. επξώ  (………….. €).   

Ζ θαηαβνιή ηνπ Αληαιιάγκαηνο ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζε Σξαπεδηθό Λνγαξηαζκό 

ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο αξ. ινγ/ζκνύ 5186037360711 ή 

ζηελ Alpha Σξάπεδα αξ. ινγ/ζκνύ 970 00 2002 001080 ή ζηελ Eurobank αξ. 

ινγ/ζκνύ 0263780200148519 ή ζηελ Δζληθή Σξάπεδα αξ. ινγ/ζκνύ 706/470025-29.  

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο δύν (2) κεληαίσλ αληαιιαγκάησλ 

θαηαγγέιιεηαη ε παξνύζα ύκβαζε θαη ΑΝΑΚΑΛΔΗΣΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ηνπ 

ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ. 

πκθσλείηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ όηη ην 

θαζνξηδόκελν σο αλσηέξσ αληάιιαγκα είλαη εύινγν θαη δίθαην, αληαπνθξίλεηαη δε 

πιήξσο ζην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο παξαρώξεζεο δπλάκεη ηεο παξνύζαο, είλαη 

ζηαζεξό γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο θαη δελ ππόθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγή ή 

αλαζεώξεζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία θαη εάλ αθόκε κεηαβιεζνύλ νη πθηζηάκελεο 

νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο.   

 

Άρζρο 4ο 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΑΥΩΡΗΙΟΤΥΟΤ 

 

Ο Αλαζέησλ Φνξέαο κε ηα αξκόδηα Όξγαλά ηνπ παξαθνινπζεί ηελ θάιπςε ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ (άξζξν 5) πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα. 

ε πεξίπησζε δε δηαπίζησζεο απόθιηζεο από απηέο ν Παξαρσξεζηνύρνο 

ελεκεξώλεηαη έγγξαθα θαη ππνρξενύηαη εληόο εύινγνπ θαηά πεξίπησζε δηαζηήκαηνο 

πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ζεξαπεία 

ηνπο. Από ηα παξαπάλσ εμαηξείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο κε ηηο 

νπνίεο ν Παξαρσξεζηνύρνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη άκεζα.      

 

Άρζρο 5ο 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

 

 Ο Παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί πάληνηε:  

 Σηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο.  

 Σηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 
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δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 

Α' ηνπ Ν.4412/16.  

 Ο Παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθό ηνπ, πνπ ζα 

απαζρνιεζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο όπσο απηέο ηζρύνπλ αλά πάζα ρξνληθή 

ζηηγκή θαη λα ηεξεί ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα πιινγηθή/Κιαδηθή ύκβαζε 

Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί. Αιινδαπνί κπνξνύλ λα 

εξγάδνληαη κόλν εθόζνλ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο παξακνλήο θαη 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη είλαη αζθαιηζκέλνη ζην αξκόδην αζθαιηζηηθό 

ηακείν. ε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθό ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ  δελ ππάγεηαη 

ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο, απηόο ππνρξενύηαη λα ην αζθαιίζεη 

έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ζ εθαξκνγή όισλ ησλ 

αλσηέξσ είλαη επζύλε ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δελ 

επζύλεηαη γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ πξνο ην πξνζσπηθό 

ηνπ, δηθαηνύηαη όκσο λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηεο αζθαιηζηηθήο θαη ινηπήο 

λνκνζεζίαο θαη λα θαηαγγέιιεη ηηο παξαβάζεηο ηεο.  

 Ο Παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη θάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο 

Δπζύλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αλαζέηνληα 

Φνξέα θαη ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ, ε νπνία αλαθύπηεη από ή νθείιεηαη ζηελ 

εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο πεξηιακβαλνκέλσλ, αιιά όρη κόλν, πεξηπηώζεσλ 

ζαλάηνπ, ζσκαηηθώλ βιαβώλ, απώιεηα ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο 

ξύπαλζεο, ςπρηθήο νδύλεο θαη εζηθήο βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ νξίσλ 

επζύλεο ηα νπνία ζα δηαηεξνύζε ζε ηζρύ έλαο ζπλεηόο ιεηηνπξγόο έξγνπ 

παξόκνηαο θύζεο, κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ. ηελ θάιπςε ζα 

πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα 

απνξξένπζα επζύλε ηεο Τπεξεζίαο (επζύλε πξνζηήζαληνο). Ο Αλαζέησλ 

Φνξέαο απαιιάζζεηαη από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε από 

ηπρόλ αηύρεκα ή θάζε άιιε αηηία, ηόζν θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηνπ Αλάδνρνπ, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

παξνύζαο. Ο Παξαρσξεζηνύρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη ηα αλσηέξσ 

ηεξνύληαη θαη από ηνπο πάζεο θύζεσο ζπκβνύινπο, ζπλεξγάηεο θαη 

ππεξγνιάβνπο απηνύ.  

 Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νύηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

ηηο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ 

παξνύζα ύκβαζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν Παξαρσξεζηνύρνο επζύλεηαη 

πιήξσο γηα όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηεο παξαρώξεζεο θαη παξακέλεη 

απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεύζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε 

απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε πξόζσπα ή/θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε 

πνην βαζκό θαιύπηνληαη από αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή απνδεκηώλνληαη από 

ηνπο αζθαιηζηέο, αθόκε θαη πέξαλ ησλ πνζώλ θάιπςεο ησλ ελ ιόγσ 

ζπκβάζεσλ.  



 37 

 Ο Παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο λα ηεξεί 

ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί από ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 

Δζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην 

Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β ηνπ Ν4412/2016 (άξζξν 87 Οδεγίαο 

2014/25/ΔΔ). 

 Από ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο  Παξαρώξεζεο θακία έλλνκε 

ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη κεηαμύ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα θαη ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ. 

 Ο Παξαρσξεζηνύρνο κεξηκλά ώζηε αθ’ ελόο λα κελ παξαθσιύεηαη ε άλεηε, 

νκαιή θαη αζθαιήο θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ ζην ρώξν ηνπ ιηκέλα θαη 

αθ’ εηέξνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ ειεύζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνύ θαη ηελ 

πξνζέγγηζή ηνπ πξνο ηε ζάιαζζα. 

 Ο Παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 

νηθείαο Ληκεληθήο Αξρήο θαη λα δηαηεξεί ηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν θαζαξό κε 

δηθά ηνπ έμνδα. 

 Οη παξαρσξνύκελεο εγθαηαζηάζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε απνθιεηζηηθό 

ζθνπό ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο θαη 

όζσλ εηδηθόηεξα πξνβιέπνληαη από ηε Γηαθήξπμε, απνθιεηζκέλσλ 

νπνησλδήπνηε ινηπώλ ρξήζεσλ. Ζ παξαρώξεζε ρώξνπ ή εγθαηαζηάζεσλ 

δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο εκπνξηθέο κηζζώζεηο. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο δελ έρεη δηθαίσκα παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ζε 

ηξίηνπο. Πεξίπησζε ζησπεξήο παξαρώξεζεο εθ κέξνπο ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλάθιεζε ηνπ δηθαηώκαηνο παξαρώξεζεο. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα έρεη ζε ιεηηνπξγία ηε γεθπξνπιάζηηγγα 

ζηνπο ρξόλνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα πξηλ ηελ αλαρώξεζε 

ησλ νρεκαηαγσγώλ πινίσλ γηα όια ηα δξνκνιόγηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

από ηνλ ιηκέλα ηεο Ραθήλαο θαη λα ιεηηνπξγεί ηελ γεθπξνπιάζηηγγα 

αλεμαξηήηνπ ώξαο θαη εκέξαο θαζεκεξηλέο, ζαββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο 

εθόζνλ ππάξρεη δξνκνιόγην απόπινπ Δ/Γ- Ο/Γ πινίνπ πνπ έρεη πξννξηζκό 

ηα λεζηά ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπ. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο εθαξκόδεη απαξέγθιηηα ηα ηηκνιόγηα δπγηζηηθώλ 

δηθαησκάησλ Σηκνιόγην Υξέσζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ ηεο 

Γηαθήξπμεο ή όπσο απηό κεηαβιεζεί κεηά από απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ 

Αλαζέηνληα Φνξέα. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα έρεη αλαξηεκέλν ζε εκθαλέο ζεκείν θαη 

κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα θαη αξηζκνύο ην ηζρύνλ δύγηζεο ηηκνιόγην. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη ζηελ δσξεάλ δύγηζε ησλ βπηηνθόξσλ 

νρεκάησλ ηνπ Αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ εθθέλσζεο ησλ δεμακελώλ 

ιπκάησλ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα, πξηλ θαη κεηά από θάζε εθθέλσζε θνξηεγώλ 

νρεκάησλ ελδηαθέξνληνο ζπκβαζηνπνηεκέλνπ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. Ο 

Αλαζέησλ Φνξέαο ζα θνηλνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπ Αλαδόρνπ θαζώο θαη ηνπο 

αξηζκνύο θπθινθνξίαο ησλ βπηηνθόξσλ/θνξηεγώλ νρεκάησλ ηνπ. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο έρεη ηελ επζύλε θαη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έθδνζε 

όισλ ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη 
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αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε 

ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο απηώλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο δελ δηθαηνύηαη λα επηθέξεη ηερληθέο κεηαβνιέο, 

πξνζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο ηεο παξαρσξνύκελεο εγθαηάζηαζεο ρσξίο ηελ 

πξνεγνύκελε γξαπηή έγθξηζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα. Έρεη δε ην δηθαίσκα 

εγθαηάζηαζεο κε κόληκσλ θαη κόλν θαηαζθεπώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζηνύλ γηα θάζε είδνπο εγθαηάζηαζε, όπσο θαη νη εξγαζίεο 

απνκάθξπλζεο απηώλ (ησλ εγθαηαζηάζεσλ) κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 

παξαρώξεζεο ή ηε δηαθνπή παξαρώξεζεο πξηλ από ηε ιήμε ηεο γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν αθόκα θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ από ηελ παξαρώξεζε βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη 

θαηά απνθιεηζηηθόηεηα ηνλ παξαρσξεζηνύρν. Δπί ησλ αλσηέξσ εμαηξείηαη ν 

νηθίζθνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί από ηνλ παξαρσξεζηνύρν θαη ζα παξακείλεη 

ζην ρώξν. Ο Αλαζέησλ Φνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπέο θαη έξγα εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε ζηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν λα 

δεηά ηελ πιήξε απνκάθξπλζε ή ηελ αιιαγή ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο θαη 

ρξήζεο ηνπο ώζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη κε απηά ε εμππεξέηεζε άιισλ 

ιηκεληθώλ ζθνπώλ ζην ρώξν απηό ή άιισλ γεληθόηεξεο ζεκαζίαο έξγσλ ή 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ ιηκαληνύ 

 Όιεο νη δαπάλεο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, πεξηνδηθνύ ειέγρνπ, 

πηζηνπνίεζεο νξζήο δύγηζεο βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη θαη΄ 

απνθιεηζηηθόηεηα ηνλ παξαρσξεζηνύρν. ε πεξίπησζε δε αζέηεζεο ηεο 

πξνϋπόζεζεο απηήο παύεη ε ηζρύο ηεο ύκβαζεο παξαρώξεζεο. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ην ρώξν ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

από πιεπξάο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη θαζαξηόηεηαο. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο θαηά ηνλ πξώην ρξόλν ηεο παξαρώξεζεο ππνρξενύηαη 

λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ νηθίζθν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ρώξν ιεηηνπξγίαο έηζη 

ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη 

ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ. Ο ελ ιόγσ νηθίζθνο ζα 

παξακείλεη ζην ρώξν θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ύκβαζεο παξαρώξεζεο.   

 Τπνρξενύηαη λα ηεξεί ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο πνπ ηζρύνπλ γηα ην 

ιηκέλα Ραθήλαο κε βάζε ηε ζρεηηθή ΑΔΠΟ ηελ νπνία απνδέρεηαη 

αλεπηθύιαθηα. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ 

παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί θαζαξό θαη ζε 

εππξεπή θαηάζηαζε ηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, 

παίξλνληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα, λα κελ πξνθαιεί ελνριεηηθνύο ζνξύβνπο, 

λα κελ εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θ.ιπ. ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκέλνο, 

λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ζαιάζζηαο ξύπαλζεο από θάζε θύζεσο 

ξππνγόλεο νπζίεο θαη γεληθά λα ηεξεί ηνπο θαλόλεο ησλ πγεηνλνκηθώλ θαη 

αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ, ζπκκνξθνύκελνο πξνο ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηνπ 

Αλαζέηνληα Φνξέα θαη ηηο δηαηαγέο ηεο Ληκεληθήο ή άιιεο αξκόδηαο Αξρήο ή 

Τπεξεζίαο. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ 

παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ, ηηο ηπρόλ ππέξ απηνύ δνπιείεο θαη ηα όξηα απηνύ, 
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λα ηνλ πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπάηεζε κε ηηο πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη 

νπνίεο εθρσξνύληαη εηο απηόλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο, νθείιεη 

όκσο ζπγρξόλσο λα ελεκεξώλεη ηνλ Οξγαληζκό έγθαηξα, πξηλ ηελ άζθεζε 

ηνπο, αιιηώο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 

δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ. Δπζύλεηαη γηα ηελ αζθάιηζε θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θαη 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε απέλαληη ζε νπνηνλδήπνηε 

ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. γηα θάζε 

αηύρεκα ή δεκηά ζε πξόζσπα ή πξάγκαηα πνπ ηπρόλ ζα ζπκβνύλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη εμ' αθνξκήο απηώλ. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα ζπληεξεί ζύγρξνλν 

ζύζηεκα ππξόζβεζεο, θαηάιιειν γηα ηελ θάιπςε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θύζεσο 

εμόδσλ, θόξσλ θαη ηειώλ πνπ δεκηνπξγεί ε παξνύζα παξαρώξεζε 

(ηειέθσλα, ειεθηξνδόηεζε, πδξνδόηεζε θ.η.ι.) όπσο απηά εθάζηνηε ηζρύνπλ. 

 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη γεληθά ε δηαθήκηζε 

κέζα ή έμσ από ηνλ παξαρσξνύκελν ρώξν. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο κείσζεο ηνπ αληαιιάγκαηνο 

γηα βιάβε ηνπ εμνπιηζκνύ ή ρώξνπ ή δεκία ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή άιιεο 

αηηίαο επεξρόκελεο κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ.       

 Ο Παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 

ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνύζεο ύκβαζεο Παξαρώξεζεο.  

 Σν παξαρσξνύκελν ηδηαίηεξν δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηνπ ελ ιόγσ ιηκεληθνύ 

ρώξνπ, δελ αλαηξεί ην δηθαίσκα ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα όπσο αζθεί όιεο ηηο 

απνξξένπζεο εθ ηεο εθάζηνηε ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο εμνπζίεο ηνπ επί ηνπ ελ 

ιόγσ ρώξνπ.. 

 Ο παξαρσξεζηνύρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο άκεζεο πξνζθόκηζεο 

ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ δηαθξίβσζεο από ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δκπνξίνπ. 

 Ο Αλαζέησλ Φνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα, θαη εθόζνλ ιόγνη εθαξκνγήο 

ρσξνηαμηθήο ή άιιεο κειέηεο ή εμππεξέηεζεο γεληθόηεξσλ Ληκεληθώλ θαη 

Δζληθώλ ζθνπώλ επηβάιινπλ απηό, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή πξηλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλεζείζεο πεξηόδνπ παξαρώξεζεο, λα 

πξνρσξήζεη ζε ιύζε θαη αλάθιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαρσξήζεσο πξνο 

ηνλ παξαρσξεζηνύρν, ρσξίο απηόο λα δηθαηνύηαη απνδεκηώζεσο από ηνλ 

Οξγαληζκό γηα ηηο δαπάλεο πνπ έθαλε, νύηε γηα δηαθπγόληα θέξδε θαη γηα 

δεκηά πνπ ζα πάζεη, ιόγσ απηήο ηεο αλάθιεζεο. ' απηή ηελ πεξίπησζε 

κνλνκεξνύο αλαθιήζεσο, ν παξαρσξεζηνύρνο ππνρξενύηαη, όπσο, ρσξίο 

αληίξξεζε, δηαδηθαζία ή έλδηθν κέζν, εγθαηαιείςεη άκεζα ηε ρξήζε ηνπ 

ρώξνπ. ε θάζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ λα 

παξαδώζεη ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο 

δεκνζίσλ θηεκάησλ, νπνηαδήπνηε δε έμνδα θαηαβιεζνύλ από ηνλ Οξγαληζκό 
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ζα εηζπξαρζνύλ ζε βάξνο ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ ζαλ δεκόζην έζνδν, 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο γη' απηό δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

παξαρσξεζηνύρνο αξλείηαη λα παξαδώζεη ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ, ν Αλαζέησλ 

Φνξέαο έρεη ην απόιπην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, ρσξίο λα 

ππνρξενύηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ. 

 

 

 

 

Άρζρο 6ο 

 

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ   

 

Γηα ηελ Τπνγξαθή ηεο παξνύζεο ύκβαζεο Παξαρώξεζεο Ο Παξαρσξεζηνύρνο 

θαηέζεζε σο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηελ κε αξηζκό ……………………. Δγγπεηηθή 

επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο γηα ην πνζό ησλ …………………………………….. πνπ 

αληηζηνηρεί ζε …………….. (…) κεληαία Αληαιιάγκαηα. 

Ζ Δγγύεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ………………….. (……) κήλεο κεηά ηελ ιήμε 

ηζρύνο ηεο παξνύζεο ύκβαζεο Παξαρώξεζεο θαη κε ηελ  πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί όιεο νη ππνρξεώζεηο ηνπ Παξαρσξεζηνύρνπ πνπ πεγάδνπλ από ηελ 

παξνύζα.  

 

  

Άρζρο 7ο 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ησλ αξκνδίσλ Οξγάλσλ  ηνπ 

Αλαζέηνληα Φνξέα θαη ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην Ν.4413/2016. Δηδηθόηεξα 

ε ηξνπνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη εάλ δελ κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ύκβαζεο, 

ε ηπρόλ αύμεζε ηνπ αληαιιάγκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηα νξηδόκελα πνζνζηά επί ηεο 

αξρηθήο αμίαο ηεο θαη δελ είλαη νπζηώδεο, ήηνη δελ εηζάγεη δηαθνξεηηθνύο όξνπο από 

ηνπο αξρηθνύο, δελ αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία απηήο, δελ επεθηείλεη 

ζεκαληηθά ην αληηθείκελό ηεο θαη δελ ππνθαζίζηαηαη ν Παξαρσξεζηνύρνο από άιινλ. 

 

Άρζρο 8ο 

 

ΑΡΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΥΡΗΗ – ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Όινη νη όξνη ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο.  

Ζ παξάβαζε, νπνηνπδήπνηε από ηνπο σο άλσ γεληθνύο ή εηδηθνύο όξνπο ή ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ απόδνζε ηνπ αληαιιάγκαηνο πέξαλ ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ 



 41 

θαηαβνιήο ηνπ όπσο απηό νξίδεηαη ζην Άξζξν …., ζπλεπάγεηαη ηελ άξζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο ρξήζεο θαη ηελ έθπησζε, κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο 

από  ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ηνπ παξαρσξεζηνύρνπ από ην ρώξν ρσξίο θακηά 

αμίσζε γηα απνδεκίσζε από ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα . 

Άρζρο 9ο 

 

ΔΤΘΤΝΔ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Ζ παξνύζα ύκβαζε θαηαξγεί νπνηαδήπνηε γξαπηή ή πξνθνξηθή ζπκθσλία πνπ 

έγηλε πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο. Καηά ηελ εθηέιεζή ηεο, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4413/16, νη όξνη ηεο παξνύζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν αζηηθόο θώδηθαο. Κάζε 

δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη κεηαμύ ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα θαη ηνπ 

Παξαρσξεζηνύρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ζηελ εθαξκνγή, ζηελ 

εξκελεία ή γεληθά ζηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ παξνύζα, ζα ιπζεί από 

ηα Γηθαζηήξηα Αζελώλ, πνπ νξίδνληαη από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο σο ηα κόλα 

αξκόδηα γηα ηελ εθδίθαζή ηεο. 

Δίλαη απηνλόεην όηη πξηλ από νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξώλ πνπ ελδερόκελα λα αλαθύνληαη κεηαμύ ηνπο.  

Ο Αλαζέησλ Φνξέαο θαη ν Παξαρσξεζηνύρνο αλαγλσξίδνπλ, όηη δελ είλαη εθηθηό λα 

πξνβιεθζνύλ θαη λα πεξηιεθζνύλ ζηελ παξνύζα όιεο νη πηζαλέο πεξηπηώζεηο 

δηελέμεσλ πνπ είλαη δπλαηό λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο, ζρεηηθά κε 

ην αληηθείκελό ηεο.  

Γηα ην ιόγν απηό, νη  ζπκβαιιόκελνη απνδέρνληαη από θνηλνύ όηη ε ύκβαζε ζα 

ιεηηνπξγήζεη κεηαμύ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ρσξίο βιάβε ησλ 

εθαηέξσζελ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ θαη ακθόηεξνη κε θαιή πίζηε 

ζπκθσλνύλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη, πξνθεηκέλνπ λα ιύλνληαη ηπρόλ 

δηελέμεηο ή δηαθνξέο.  

Ο Παξαρσξεζηνύρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ππνρξενύηαη ζηε 

ζπκκόξθσζε κε ηνπο όξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ΑΔΠΟ ησλ Ληκέλσλ Ραθήλαο 

(ΑΓΑ:ΒΕΖΟ-1Γ4) πνπ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ 

www.rafinaport.gr θαη ειεύζεξα πξνζβάζηκεο. 

Σα ζπκβαιιόκελα κέξε εγγπώληαη ηελ αθξηβή εθπιήξσζε όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ κε ηελ παξνύζα ύκβαζε, ε νπνία αθνύ δηαβάζηεθε, 

ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα (4) όκνηα πξσηόηππα, από ηα νπνία ηα δύν (2) θαηαηίζεληαη 

ζηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα, ηα δε άιια επηδίδνληαη ζηνλ Παξαρσξεζηνύρν.  

Γηα ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα                                    Γηα ηνλ Παξαρσξεζηνύρν 
   Ζ Γ/λνπζα ύκβνπινο  

Αηθαηερίλε Αδακοπούιοσ                 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β’  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

ΕΚΔΟΤΘΣ ........................................... 
Θμερομθνία ζκδοςθσ ........................... 
Ρροσ: …………………………. 
Εγγυθτικι Επιςτολι με υπ’ αρικμό ............... για ευρϊ ………………. 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. Α.Φ.Μ…….. οδόσ …………. 
αρικμόσ..… ΤΚ ………..,- 

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν 

α)…….….... Α.Φ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
β)……….…. Α.Φ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
γ)………….. Α.Φ.Μ…………οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ,- και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν ςυμμετοχι ςτο 
διενεργοφμενο Διαγωνιςμό του Ανακζτοντα Φορζα για εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 
«……………………..…………………………», ςυνολικισ αξίασ ……… € ςφμφωνα με τθν, με 
αρικμό................... Διακιρυξι ςασ με θμερομθνία Διενζργειασ τθν ………………………………… 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι 
ςτον ανωτζρω Διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ} 

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά 
για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ 
ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. - 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 
ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 
χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ……………… 
(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 
κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 

Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθ τθσ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ’  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

ΕΚΔΟΤΘΣ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................  

Ρροσ: ………………  

Εγγυθτικι επιςτολι με υπ’ αρικμό................ για ευρϊ.......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………. Α.Φ.Μ.…………… Οδόσ …………. 
Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………-  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) ……………… Α.Φ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… Α.Φ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… Α.Φ.Μ………….οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο Διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο 
…….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ, με αρικμό................... 

Διακιρυξι ςασ, με θμερομθνία Διενζργειασ ………………..  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 
ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 
χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 
κατά τρεισ (3) μινεσ τθσ θμερομθνίασ τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ).  

Από τθν εγγφθςθ αυτι, που παρζχεται για τθν πιο πάνω και μόνο αιτία, κα απαλλάξουμε 
τον πελάτθ μασ τον οποίο εγγυόμαςτε, μόνο μετά από ζγγραφθ διλωςι ςασ περί 
απαλλαγισ μασ από κάκε ευκφνθ που μπορεί να προκφψει από τθν προκειμζνθ εγγφθςθ, ι 

μετά τθν επιςτροφι ςε εμάσ του ςϊματοσ τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ’ 

 

ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΕΩΣΘΣ (ΗΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ)   

 

Θ τιμι χρζωςθσ για Φ/Γ οχιματα μικτοφ βάρουσ ζωσ πζντε (5) τόνων, που ζχουν προοριςμό 
τα νθςιά, κακορίηεται κατά ανϊτερο όριο ςτο ποςό των τεςςάρων (4,00) ευρϊ με το Φ.Ρ.Α.  
και για τα Φ/Γ οχιματα μικτοφ βάρουσ  άνω των πζντε (5) τόνων, που ζχουν προοριςμό τα 
νθςιά, κακορίηεται κατά ανϊτερο όριο ςτο ποςό των επτά (7,00) ευρϊ με το Φ.Ρ.Α.  

Διευκρινίηεται ότι εξαιροφνται από τθν ωσ άνω χρζωςθ όλα τα οχιματα που εξυπθρετοφν 
το ζργο τθσ Ο.Λ.. Α.Ε. π.χ. βυτιοφόρα οχιματα εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν λυμάτων τθσ 

Ο.Λ..Α.Ε. θ ηφγιςθ των οποίων κα γίνεται χωρίσ καμία χρζωςθ. 

Το Τιμολόγιο μπορεί να αναπροςαρμόηεται με ςχετικι απόφαςθ του Ανακζτοντα Φορζα. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε’ 

 

   ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ ΚΑΙ ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΤΟΥ 

(ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 15)  

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Το παρόν κα ςυμπλθρωκεί από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ 

τθσ Διακιρυξθσ. 

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+ 

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

ΑΦΘΝΑΣ, Τ.Κ. 19009+ 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  

- 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): «Ρροςωρινι παραχϊρθςθ του ιδιαίτερου δικαιϊματοσ χριςθσ μίασ (1) 

θλεκτρονικισ γεφυροπλάςτιγγασ οδικοφ τφπου (μθ αυτόματο ηυγιςτικό όργανο), 

ικανότθτασ ηφγιςθσ 60 τόνων, εγκατεςτθμζνθσ ςτο λιμάνι τθσ αφινασ, δικαιοδοςίασ 

τθσ Ο.Λ.. Α.Ε.». 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [99221110] 

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

- 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.  
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: 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
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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:  

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. 

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 …): 

*……+ 
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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  

(Θ 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 
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 

(«αςηοκάθαπζη»)
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; Διευκρινίςτε: 
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 
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 ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ  
τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
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:  
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*..........……+ 

Έσει ζςνάτει 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: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην 

ύπαπξη ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ 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 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

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, 

*+ Ναι *+ Πχι 
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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;  
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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 του Ανακζτοντα 
Φορζα 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): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ Σφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ Σφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) 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: 

*…................................…+ 

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 
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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 
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 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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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; 

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: 

*....……+ 

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:  



 62 

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): *……+*……+*……+ 
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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 του Ανακζτοντα Φορζασ 
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 του Ανακζτοντα Φορζασ 
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 

 
 
 
 

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.  

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

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

ευρϊ. 

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

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

ευρϊ. 

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

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

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

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5. 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 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 
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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. Όπωσ 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)  

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).  
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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.  

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. 
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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 

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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