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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

     Επωνυµία       ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ταχυδροµική διεύθυνση Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 

   Ταχυδροµικός Κωδικός      18535 

Πόλη           ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

    Τηλέφωνο      2132022461/445 

     Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο        dhm_epitr@pireasnet.gr 
 

Αρµόδιος για                                           

πληροφορίες 
  

ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Μ. 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)  www.piraeus.gov.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριµένα ο ∆ήµος 
Πειραιά και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ) 

 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης στην διεύθυνση (URL) : 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 

β)  Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται και από την διαδικτυακή πύλη του ∆ήµου Πειραιά 
www.piraeus.gov.gr. 

 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 
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Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Πειραιά. Η δαπάνη για την εν 

λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.: 30.6142.22  σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του 

∆ήµου Πειραιά, οικονοµικού έτους 2019, κατά το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων, 

πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών (43.599,75 €). 
 

Άρα, συνολική δαπάνη πενήντα τέσσερεις χιλιάδες, εξήντα τριών ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά  
(54063,69€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

Για την εν λόγω σύµβαση έχει εκδοθεί η µε αρ. 2019/37524 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε 
την οποία εγκρίνεται η δέσµευση πίστωσης ποσού 54.063,69 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.22 
του προυπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, µε α/α 1151 του µητρώου δέσµευσης 
και Α∆ΑΜ: 19REQ005110534 2019-06-13. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εργασία ναυαγοσωστικής κάλυψης της πολυσύχναστης 

παραλίας του ∆ήµου Πειραιά, «Βοτσαλάκια» για τη χρονική περίοδο εκατόν είκοσι δύο 

ηµερών.  

 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 75252000-7. 

 

Προσφορές υποβάλλονται µόνο για το σύνολο της υπηρεσίας. 

 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων, 

εξήντα τριών ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (54.063,69€), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 43.599,75 €, ΦΠΑ : 10.463,94 €). 

Το παραπάνω ποσό έχει υπολογιστεί για εκτέλεση της υπηρεσίας, αρχής γενοµένης από 

την 1η Ιουνίου 2019 έως 30/9/2019. Σε περίπτωση που η σύµβαση υπογραφεί µετά την 

1/6/2019, η διάρκειά της θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και έως 30/9/2019, µε 

ανάλογη µείωση του ποσού της σύµβασης.  

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) 

 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο 

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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Του Π. . 23/2000 (ΦΕΚ 18/7-2-2000/τεύχος Α’) «Καθορισµός προϋποθέσεων ιδρύσεως και 

λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισµός προϋποθέσεων 

χορηγήσεως άδειας ναυαγοσώστη από τις Λιµενικές Αρχές ως και καθορισµός των 

υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισµός 

περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωµένες ή µη παραλίες, 

για την προστασία των λουοµένων στο θαλάσσιο χώρο»  

 

Του άρθρου 74 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α’), όπου προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 

7 του Π. . 23/2000 και η οποία έχει ως εξής: «Εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής 

εγκατάστασης ανατίθεται, από τον φορέα εκµετάλλευσής της, σε σχολή ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης η οποία λειτουργεί νοµίµως σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, υπόχρεη 

για την τήρηση των, αναφερόµενων στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1, είναι 

η σχολή αυτή»  

 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 

του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  

 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 

συναλλαγές»,  

 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  

 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις»  

 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
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του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”,  

 

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”  

 

του π.δ. 31/2018 ΦΕΚ. 61 Α΄/4-44-2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης χορήγησης 

άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη 

παραλίες» 

 

της µε αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 

Οικονοµίας & Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης  

 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

Το µε Α∆ΑΜ: 19REQ005069105 2019-06-06 Πρωτογενές αίτηµα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας 

Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Τη µε αρ. πρωτ. 2019/37524 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 1151 του µητρώου 

δέσµευσης και µε Α∆ΑΜ: 19REQ005110534 2019-06-13. 

Τη µε αρ. 624/2018 απόφαση της Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

 

Την υπ’ αρ. 207/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται η 

µελέτη και καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης.  

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Ι. ∆ραγάτση 12, Πλατεία Κοραή 

ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε την περιληπτική διακήρυξη του 

∆ηµάρχου. Την καθορισµένη µε την περιληπτική διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα, οι 

υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως 
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εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα 

τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνανται να 

σταλούν ταχυδροµικά  ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη 

ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη διεύθυνση Ι. ∆ραγάτση 12, Πλατεία Κοραή, 

ΤΚ18532-Τµήµα Πρωτοκόλλου. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες 

και επιστρέφονται. 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, 

η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε 

άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

εγγράφως, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους 

οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων 

κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων. 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

 

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

 

Η παρούσα διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 10 ηµερολογιακές ηµέρες, τουλάχιστον, πριν την διενέργεια του 

συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 121 του ν.4412/16. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δηµοσιεύεται στον ελληνικό τύπο και 

το πλήρες κείµενο της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 

4469/17 σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού. 

Επίσης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ.4 του άρθρου 2 του νόµου 3861/10, 

αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και 

στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.  

Τα τεύχη του διαγωνισµού θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.piraeus.gov.gr  

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

 

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 

Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και 

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

 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν 

 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 

η Περίληψη της ∆ιακήρυξης, όπως αυτή θα δηµοσιευτεί στον έγκριτο τύπο η παρούσα 

∆ιακήρυξη µε τα παρακάτω Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Μελέτη ανάθεσης υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων 

παραλιών ∆ήµου ΠΕΙΡΑΙΑ, έτους 2019»  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής καλής Εκτέλεσης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΥ∆  

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης, µέσω 

της ιστοσελίδας www.pireaus.gov.gr 

 

Τα έγγραφα της σύµβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναλάβει µε 

δαπάνη και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. 

 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο εφτά (7) ηµέρες πριν 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 

 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
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αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από 

την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 
 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

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

 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που 

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 

επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη 

µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. . και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό 

µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από 

το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, 

είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της 

Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Π. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

µετάφραση στην ελληνική. 
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Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 
 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 

στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό 

φορέα. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό 

της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, θ) την 

ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 

ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της 

σχετικής σύµβασης. 

 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγµατος εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IΙΙ. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής 
 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν νοµίµως 

λειτουργούσες σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που είναι εγκατεστηµένες σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 

του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων (σχολές ναυαγοσωστικής κάλυψης) συµπεριλαµβανοµένων 

και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή 

για την υποβολή προσφοράς. 

 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 

σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης είναι δεκτά και ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας 

αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
 

∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 
 

Από το διαγωνισµό αποκλείονται: 

1.Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 
Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε 
βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 

οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 

µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης -πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
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καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 

σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 

ν. 4198/2013 (Α' 215 ).» 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουµένου εδαφίου αφορά : 

 
αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
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2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε 

οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και 

β) Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν 

ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται 

όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης 

της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την 

υπουργική  απόφαση  2063/∆1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε  ισ τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 

(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 

Επίσης αποκλείονται: 

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/16, 

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
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κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 

νόµου, 

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, 

αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του 

άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή 

να παράσχουν εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 

αµφιβόλω την ακεραιότητα τους. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 

περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 

προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 

 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 
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καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργία, 

 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός 

φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού, 

 

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 

 

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 

οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 

παρεµβατικά, µέσα, 

 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 

 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα 

συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη 

συγκεκριµένη διαδικασία. 

 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια 

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση 

ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας 

 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω 

περιπτώσεις  
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2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2. β. και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει 

στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων 

κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 

2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος 

 

2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 

την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

[Κριτήρια Επιλογής] 

 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
 

- Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι 

σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα 

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος 

Α’ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος 

µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 

διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί 

φορείς απαιτείται αν είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.  
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- Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από   

Λιµενική Αρχή της Χώρας εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: 

 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µία (1) 

σύµβαση παροχής ανάλογων υπηρεσιών 

 

β) να διαθέτουν το απαιτούµενο µηχανικό, ηλεκτρονικό και τεχνικό εξοπλισµό, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ναυαγοσωστικών βάθρων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

µελέτης 

 

γ) να διαθέτουν το απαιτούµενο για την εργασία προσωπικό, το οποίο και θα διαθέτει το 

απαραίτητο πτυχίο και άδεια ναυαγοσώστη. 

 

δ) να διαθέτουν άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελµατικού σκάφους – σωστική λέµβος 
(σύνολο τουλάχιστον 3) 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
 

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά µε την τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση 

της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4, και 2.2.6 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή 

της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-

2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα IV, το οποίο αποτελεί 

ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 

Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 

15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα – ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 

τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του 

άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 

αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού 

µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα 

µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 

 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επικουρικής και 
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κύριας) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Λαµβανοµένου υπόψη του 

σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς φορείς, οι οικονοµικοί 

φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του 

Ν. 4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας. Για το λόγο αυτό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 

αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.
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- Για την παράγραφο 2.2.3.4. περίπτωση β, πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια 

κατά περίπτωση αρχή. Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι 

στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 

από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το 

νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπό 

εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (τοµικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην 

Ελλάδα οικονοµικούς φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατµόρµας της 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (µε εκτύπωση της καρτέλας «στοιχεία µητρώου / 

Επιχείρησης», όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet). 

 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - 

µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 

φορέας. 

 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 β’ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης 

της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση µη προσκόµισης του ανωτέρω πιστοποιητικού από την 

παραπάνω ∆ιεύθυνση και σύµφωνα µε το υπ’ αρ. ΑΣ/334130/2017/10001/13-12-2017 

έγγραφο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 80 
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παρ. 2 του Ν. 4412/2016, που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού µε ένορκη 

βεβαίωση. Συνεπώς, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ένορκη βεβαίωση 

ότι δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού από τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης 

της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι πράξεις 

επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό 

διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 

προσφοράς. 

 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού 

οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 

ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 

άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν: 

 

Α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 

4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 

ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 

αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση 

σύµβασης. 

 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Αµυντικού Υλικού, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου. 

 

Β) Βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από Λιµενική Αρχή της χώρας 
εγκατάστασής της. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 

προσκοµίζουν: Α) Συµβάσεις παροχής ανάλογων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν την 

τελευταία τριετία 

 

Β) Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο τεχνικός, µηχανικός κλπ εξοπλισµός σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις της Τεχνικής Έκθεσης και γενικά οποιοδήποτε στοιχείο θα βοηθήσει να γίνει 
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κατανοητή η ικανότητα του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας. 

 

Γ) Οι άδειες των ναυαγοσωστών, εκδοθείσες από την αρµόδια αρχή. 

 

∆) Άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελµατικού σκάφους – σωστική λέµβος , για τους 

ναυαγοσωστικούς πύργους. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση .Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 

να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να 

προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια 

αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. 

 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 

των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 

στον εν λόγω κατάλογο. 

 

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους 

οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 

οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους. 

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 

ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

∆ιευκρινίσεις: 





 25 

 

Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου µπορούν να 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν 

απαιτείται σχετική θεώρησή τους. 

 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων 

αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής: 

 

1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: 

 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 

φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η 

παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

κεκυρωµένων αντιγράφων. 

 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: 

 

Επίσης γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα 

από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σηµειώνεται ότι 

δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 

συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της 

χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2) 

 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β» του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 ου Ν. 4250/2014. 

 

4. Πρωτότυπα έγγραφα από επικυρωµένα αντίγραφα 

 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, βάσει τιµής. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύµφωνα µε 
το αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεση του να συνοδεύεται από αίτηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού 
πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα 
πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο 
εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που θα 
παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 
διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα 
έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν 
γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 
πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Το δικαίωµα 
πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα 
µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆. 28/2015. 

Σε περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 
4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης. 

Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ 
των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες 
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση5. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/19846 (Α' 188). 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα7, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί  να γίνει είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από 
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης 
είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο  έγγραφο µε την σφραγίδα “Apostile” σύµφωνα µε 
την συνθήκη της Χάγης της 05- 10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 1.5 είτε 

(α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδροµική διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, Ι. ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18532). Σε περίπτωση 

ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει 

τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό 

κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 
ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού και από ώρα 11:30 π.µ. έως 12:00 µ.µ. (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) από τον ίδιο τον διαγωνιζόµενο, χωρίς να πρωτοκολλούνται. 
 

Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, ο 
αντιπρόσωπος θα πρέπει να φέρει µαζί του συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη 
εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από 
οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. 

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δε γίνονται δεκτές. 

 

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού Προσφορά 

 

     του ….. (Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, e-mail, fax) 

 

για την παροχή υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων 

 ∆ήµου Πειραιά, έτους 2019» 

 

Αρ. ∆ιακήρυξης: Η µε αρ. πρωτ.: ……./2019 ∆ιακήρυξη ∆ήµου 

Πειραιά µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Πειραιά 

 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την /   /2019 

 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς 

στο διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία 





 28 

ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή 

ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική 

διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail ). 

 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

 

α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά 
τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.3 

 

β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και 

 

γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί 

χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική 

Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας . 

 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου του άρθρου 2.4.2.2.. 

 

2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν 

από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 3.1.1 της παρούσας.  

 

2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ηµεροµηνία και ακριβή ώρα που 

περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την 

αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις 

απορρίπτει ως µη κανονικές..  
 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο 
αυτών.  

 

2.4.2.7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της 

κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαµβάνουν: 

 

α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆ .), όπως προβλέπεται στην παρ. 

4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΙV), 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ 

για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
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2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 
 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Τεχνική Έκθεση” του Παραρτήµατος 

Α’ της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 

 

 

 Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαµβάνει:  

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή, ή 

ψηφιακά υπογεγραµµένη, στην οποία θα αναφέρει ότι συµµορφώνεται πλήρως µε 

τις απαιτήσεις της Τεχνικής Έκθεσης της διακήρυξης και ότι διαθέτει το προσωπικό, 

τον τεχνικό, µηχανικό κλπ εξοπλισµό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση 

της εργασίας «Ναυαγοσωστικής κάλυψης των λουτρικών εγκαταστάσεων ∆ήµου 

Πειραιά, έτους 2018», σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης.  

 

     2.  Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή, ή 

          ψηφιακά υπογεγραµµένη, ότι διαθέτει βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής 

          εκπαίδευσης από Λιµενική Αρχή.  
 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.5 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς»  
 

        Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ µε  συµπλήρωση από  
        τους συµµετέχοντες των εντύπων των οικονοµικών προσφορών των οµάδων που 
        επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

        Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. 
 
        Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις 
        και εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), µη συµπεριλαµβανοµένου 
        Φ.Π.Α. 

        Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού  

        µόνο τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 

        Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από 

        την αρµόδια Επιτροπή. 

        Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

        Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,  

        απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γνωµοδότησή  της Επιτροπής  

        του διαγωνισµού. 
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Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 
αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». 

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη 

«∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν 
προσφερθεί δωρεάν. 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστηµα 120 ηµερών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισµό 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η οικονοµική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν 
αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 
του ν.4412/16. 

 
 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 

διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού 

 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 

 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 

επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 

και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 

την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 

διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 

συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονοµικοί φορείς. 

 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
 

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

 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται 

πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλου 

δικαιολογητικών συµµετοχής, 2.4.4 (Περιεχόµενο φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. 

(Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονοµικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 

παρούσας, 

 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών 

φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό 

αίρεση, 

 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, 

 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύµβασης. 

 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 

στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 

µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η 

παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 

εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
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Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά 

την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές 

κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον 

φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 

µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος 

της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

 

β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 

Ν.4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 

3.1.2 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των προσφορών – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

 1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο 
διενέργειας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή), 
παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

 2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 
ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

Μονογράφονται οι φάκελοι µε τις ενδείξεις "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής", "Τεχνική 
Προσφορά" και "Οικονοµική Προσφορά". 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής και µονογράφονται τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συµµετοχής δε γίνουν 
αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έγιναν αποδεκτά, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus). 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 
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Οι φάκελοι των οικovoµικώv προσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 
απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της 
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο 
µέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτών, γ) των οικονοµικών προσφορών και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης 
υπηρεσιών) µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των προµηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 
της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 
αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (άρθρο 90 
παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία (1) απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής (π.χ στους ∆ήµους της Οικονοµικής Επιτροπής ή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στα Ν.Π.∆.∆/Ν.Π.Ι.∆).  

Ο αρµόδιος υπάλληλος του τµήµατος προµηθειών, κοινοποιεί αµέσως την απόφαση 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσµία 
άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα. 

 Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

  

3.2 ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης  

 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, µε την ανωτέρω απόφαση, η Αναθέτουσα 
Αρχή (Οικονοµική Επιτροπή)17 του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών18, σε σφραγισµένο φάκελο , τα αναφερόµενα παρακάτω 
δικαιολογητικά19 όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 
Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο 
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποί να προκύπτει, ότι 
δεν έχουν εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα 
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αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 

Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για 
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

(2)Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού η δεν 
έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία , προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου 

(3)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4)Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι 
µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως :  

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

-Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία καθώς και τις 
µεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης 

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

-Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή 

β. ΓΙΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα νοµικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 
ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας, 
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β) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 
να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές που έχουν 
επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη µνεία στα 
αντίστοιχα ΦΕΚ 

Β.2) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η Ι.Κ.Ε) 

α) Το συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και 
το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή. 

Παραστατικά εκπροσώπησης νοµικών προσώπων ως ακολούθως : 

-Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού 
προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συµµετοχής του στο 
διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του 
στο διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει 
από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις). 

-Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης της 
κοινοπραξίας. 

-Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση 
Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε) 

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σηµειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1)Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, 

(2)Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

(7) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.» . 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ηµέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά 
του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
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αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς 
να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά 
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία 
µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση 
της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις 
διατάξεις του Ν.4412/16 

 

 

3.3 Σύναψη Συµφωνητικού 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία 
που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συµφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα 

«∆΄» αυτής. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της 
προσφοράς του προµηθευτή, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία 
έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν. ∆εν 
χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο του συµφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη 
του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της 
προσφοράς του προµηθευτή. 

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
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πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 

άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 

ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή από την συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ 

του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός 

προθεσµίας (10) δέκα ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω 

παραβόλου. 

Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης ως ανωτέρω και η άσκηση της  κωλύουν τη σύναψη 

της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγνωστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 

της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της 

ένστασης ως ανωτέρω ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της  Αναθέτουσας 

Αρχής, κατά τα οριζόµενα στο Π.∆. 18/1989 (Α΄8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη 

από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.Το παράβολο 

για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του  Π.∆. 18/1989 (Α΄8). 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη 
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διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά 

από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 

παράλειψη. 

 

 

 

4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, o προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο µε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
(άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) µήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποιοτική παραλαβή 
της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/16. 

Υπόδειγµα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτηµα  ΙΙΙ. 

 

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

 

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

παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

 

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

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

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται 
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στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

 

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

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

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

της αρµοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

 

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 

των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 

απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο  

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 

σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση 

διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, 

αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης 

είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 

αρχή κατά την ως άνω διαδικασία 

 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά 

µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή 

τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
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άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου 

 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης 

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

5.1 Τρόπος πληρωµής 

 

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά για το 100% της συµβατικής αξίας 
µετά την εκάστοτε παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η πληρωµή του συµβατικού τµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή της 

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

 

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται επίσης να πληρώνει όλα τα λιµενικά πρόστιµα  

που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. 

 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 

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

έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει  

τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,  

που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική  

προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση  

του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο  

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, β) είσπραξη είτε από ποσόν  

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

 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016  

αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

 

 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων 

 

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

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση  

της σύµβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), να υποβάλλει προσφυγή για  
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λόγου νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία  

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

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

προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016  

οργάνου. 

 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης 

 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  

Επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, η οποία έχει συσταθεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Η εν λόγω Επιτροπή θα εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο (ήτοι το .Σ.) για όλα τα ζητήµατα  

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

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

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

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

 

6.2 ∆ιάρκεια Σύµβασης 

 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι δύο ηµέρες µήνες και συγκεκριµένα  

από 1/6/2019 και λήγει την 30/9/2019. 

 

Σε περίπτωση που η σύµβαση υπογραφεί µετά την 1/6/2019, η διάρκειά της θα ισχύει από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της και έως 30/9/2019, µε ανάλογη µείωση του ποσού της σύµβασης.  

 

6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  

 

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

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

του ν. 4412/2016, Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος. 

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν  

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής  

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και  

γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων 
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 υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη  

απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή  

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

η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση  

της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική  

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

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο  

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

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

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

αυτοδίκαια. 

 

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

του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα  

µε την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές  

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των  

προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

 

 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών,  

µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να  

εγκρίνεται  

αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της  

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

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

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

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

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

παράδοσης. 
 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες/υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην  

προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται  

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
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6.5 ∆ιαφορές διακήρυξης – θεσµικού πλαισίου 

 

Για όσα δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα διακήρυξη ή υπάρχει ασάφεια, ισχύουν οι διατάξεις  

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί  

και ισχύουν. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – 

ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

 

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.  

 

 

 

 
 

                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                       Προϋπολογισμός: 54.063,69€                                                                     

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        (43.599,75 + 10.463,94 € ΦΠΑ24%) 

 Ταχ/Δ/νση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ19              C.P.V: 75252000-7 

Τηλ: 213.20.22.461/445                                         Κ.Α : 30.6142.22 

 

                                                              

                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη παροχή υπηρεσιών πρόσθετης ναυαγοσωστικής κάλυψης με μικρό 

σκάφος, που προβλέφθηκε στο νέο Π.Δ 31/04-4-2018, για τις χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες 

λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πειραιά, στην πλαζ «Βοτσαλάκια», από νομίμως λειτουργούσα 

σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.  

   Πιο συγκεκριμένα η παραπάνω παροχή Υπηρεσίας αφορά : 

    Στη διάθεση και λειτουργία ενός (1) μηχανοκίνητου ταχύπλοου σκάφους, εγγεγραμμένου σε 

βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών ως επαγγελματικού, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, 

χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για τη κατηγορία του εφόδια 

και στελεχωμένο με το προσωπικό που  προβλέπεται στη παράγραφο (δ) του άρθρου 7 του Π.Δ 

31/2018.    
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      Η βασική ναυαγοσωστική κάλυψη της πλαζ «Βοτσαλάκια» έχει ανατεθεί σε μισθωτή μέσω του 

από 20/06/2012 συμφωνητικού μίσθωσης.  

      Η χρηματοδότηση θα γίνει από τους ιδίους πόρους του Δήμου μας και έχει προβλεφτεί στο 

προϋπολογισμό  έτους 2019 με Κ.Α 30.6142.22 «Ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου». 

     Ο Δήμος μας θα αναθέσει μετά από συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/16) τη 

προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο, νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης, που θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα  βάσει νομοθεσίας (Π.Δ 31/2018 ΦΕΚ 61 Α΄) ήτοι  

προσωπικό, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, ανάλογη εμπειρία για τη καλή εκτέλεση, η οποία ανάδοχος  

θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη τήρηση των υποχρεώσεων της περίπτωσης (δ) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 7 του προαναφερθέντος Π.Δ 31/2018. 

           

     -Υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης για 122 ημέρες της ακτής «Βοτσαλάκια» 

ανηγμένες σε ημερήσια δαπάνη διάθεσης ναυαγοσωστικού Σκάφους στελεχωμένου από χειριστή, 

ένα κανονικό ναυαγοσώστη και από τους αντίστοιχους  αναπληρωτές για τα ρεπό, εφοδιασμένων 

με τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτών όπως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικά σύμφωνα με το Π.Δ 

31/2018) 

   

        

  -Δαπάνη διάθεσης μηχανοκίνητου σκάφους ταχύπλοου με χειριστή και ναυαγοσώστη μήκους 5 μ 

στελεχωμένο με χειριστή σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 

   -Μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως 

επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, 

εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του 

σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 

ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα 

εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS-PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ - 

ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε 

ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις. 

(Στη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες από τον ανάδοχο, προκειμένου έκαστος 

ναυαγοσώστης να είναι εφοδιασμένος με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό χρήσης και διατήρησης 

σε καλή λειτουργία όλου του προαναφερόμενου εξοπλισμού για όλη τη περίοδο ναυαγοσωστικής 

κάλυψης της ακτής και αντικατάστασής τους σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής). 

 

 

     - Ο - 

                                                                                            Αντιδήμαρχος ή Εντετ. Σύμβουλος 

 

                                                                                                               ΧΡ. ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ 

 

Χειριστής ή Εισηγητής Προϊστάμενος Διευθυντής 

Ημερ:           /       / Ημερ:           /       / Ημερ:           /       / 





 47 

   

Μ.ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ  Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                        Προϋπολογισμός: 54.063,69 €                                                  

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (43.599,75 + 10.463,94 € ΦΠΑ 24%) 

Ταχ/Δ/νση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19                C.P.V: 75252000-7 

Τηλ: 213-2022461/445                                              K.A : 30.6142.22 

 

 

 

                          ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

                                                        ΑΡΘΡΟ 1 

 

       Αντικείμενο της συγγραφής:  

       H παρούσα συγγραφή αφορά την παροχή υπηρεσίας για την Ναυαγοσωστική κάλυψη 

με σκάφος της πολυσύχναστης παραλίας του Δήμου μας, πλαζ «Βοτσαλάκια» για τη χρονική 

περίοδο εκατόν είκοσι δύο ημερών (122). 

 

                                                       ΑΡΘΡΟ 2 

        Ισχύουσες διατάξεις 

        Η υπηρεσία θα εκτελεστεί κατόπιν διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού 

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών της 

μελέτης, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τον ν. 4605/2019, 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  
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− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του N.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα      Καλλικράτης» 

− του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

−  του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− Π.Δ. 31/3018 ΦΕΚ. 61 Α΄/4-44-2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης χορήγησης 

άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη 

παραλίες» 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

                                                    ΑΡΘΡΟ 3  

 

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας 

Για την υπηρεσία αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία : 

Α) Διακήρυξη 

Β)Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, (ΤΕΥΔ) 

Γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός της Υπηρεσίας 

Δ) Η τεχνική περιγραφή της μελέτης (έκθεση) 

Ε)Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 

. 
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                                                             ΑΡΘΡΟ 4 

                                Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση της εργασίας 

 

Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσόν των “43.599,75 €” 

πλέον Φ.Π.Α. (54.063,69 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6142.22: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας εργασίας είναι  ο Δήμος Πειραιά με ίδιους πόρους. 

Η εν λόγω εργασία θα ισχύει για  εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες. 

H ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ για 122 

ημέρες. 

 

 

 

                                                ΑΡΘΡΟ 5 

                                   Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν μαζί με  την 

οικονομική και τεχνική προσφορά τους και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' 

αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016) . 

Αναλυτικά στοιχεία/έγγραφα τεκμηρίωσης των αναφερομένων στο ΤΕΥΔ του άρθρου 79 

παρ. 4 του Ν.4412/2016 θα ζητηθούν μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο (φορολογική 

ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, λοιπά στοιχεία κ.α.) 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ : 

Το ΤΕΥΔ που βρίσκεται συνημμένο στο τέλος της διακήρυξης, αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της και πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. από τους έχοντες 

προς τούτο υποχρέωση. 

 

 

 

 

 

 

                                                            ΑΡΘΡΟ 6 

                 Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού-Κατακύρωση 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με συνοπτικό Διαγωνισμό  και  με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/16..  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσφέρουν για όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 

μελέτη. 

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον η προσφορά του 

κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  και έχει προσκομίσει τα 
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απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν  αυτά που έχει δηλώσει στο ΤΕΥΔ  κατά την 

κατάθεση της προσφοράς του από την έγγραφη ειδοποίησή του από την αναθέτουσα αρχή. 

 

 

                                                                    ΑΡΘΡΟ 7 

                              Υπογραφή σύμβασης-Εγγύηση καλής εκτέλεσης-Διάρκεια 

Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία υποχρεούται να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της εργασίας. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης,  χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για 

την υπογραφή της σύμβασης μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τον Ν.4412/16, 

αρ.105 ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κηρύσσεται έκπτωτος. 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ανάρτηση αυτής στο ΚΗΔΜΗΣ για εκατόν είκοσι 

δύο ημέρες (122). 

 

 

                                                       ΑΡΘΡΟ 8 

                                  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 

αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Παρακολούθηση της σύμβασης  

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

από την  Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία και θα εισηγείται  στο 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν 

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

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

ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
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τροποποίηση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

                         Ατυχήματα – Ζημιές –Ασφάλιστρα -Αποζημιώσεις 

α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο  ΕΦΚΑ  όλο το προσωπικό το οποίο 

απασχολεί. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές 

εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό, που 

απασχολείται στις εργασίες και δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΕΦΚΑ. 

β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα 

μηχανήματά του, συμπεριλαμβανομένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ 

ασφαλιστικών ταμείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηματικών παροχών του 

εργατοτεχνικού προσωπικού του ή υπό τύπου δώρου, ή υπό τύπου έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 

γ) Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία με δαπάνες από ατυχήματα στο 

εργαζόμενο προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και με αποζημιώσεις για ζημίες που 

προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη 

ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως 

υπευθύνου αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήματα ή ζημιές. 

δ)Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης  για την εργασία που του ανετέθη, 

σύμφωνα με την παρ.2β του αρ.157 του Ν.4281/2014. 

Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν, ούτε περιορίζουν τις συμβατικές ευθύνες και 

υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος παραμένει υπεύθυνος για κάθε ποσό αποζημίωσης 

προς τρίτους, πέραν του ανώτατου ποσού ασφαλίσεως, όπως και για τις εξαιρέσεις, 

περιορισμούς, προνόμια, εκπτώσεις, κ.λπ. που αναφέρονται στα ασφαλιστήρια όπως 

επίσης και για κάθε άλλη ζημιά ή βλάβη κατά τη διάρκεια της εργασίας, πέρα από το 

ασφαλιζόμενο ποσό.  

 

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 11 

                                                           Κρατήσεις 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
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γ) 8% φόρο εισοδήματος  

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

                                           Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στη προσφορά όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα 

που προβλέπονται στο Π.Δ 31/2018 στο άρθρο 7, περίπτωση (δ) και φέρει αποκλειστικά την 

ευθύνη για την υλοποίηση εφόσον του έχει γίνει η ανάθεση από το Δήμο. 

1) Μηχανοκίνητο ταχύπλοο σκάφος τουλάχιστον 5 μέτρων μήκους σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 31/2018. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

                      Προσωπικό εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής εργασίας. 

 

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα είναι ένας (1) ναυαγοσώστης και ένας 

χειριστής με δυνατότητα αναπλήρωσης σε περίπτωση ρεπό. Ο ναυαγοσώστης θα είναι 

εφοδιασμένος με την απαραίτητη άδεια από τη Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ και 

ο χειριστής με την απαραίτητη άδεια χειριστή ταχυπλόων σκαφών. 

Υποχρέωση του ναυαγοσώστη και του χειριστή είναι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

πλησίον ή εντός του σωστικού σκάφους όντες σε ετοιμότητα, καθημερινά από 10.30 π.μ 

έως 17.30 μ.μ για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις του 

Δήμου.  

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 14 

                                                      Δαπάνη του έργου 

 

Η δαπάνη της παρεχόμενης ναυαγοσωστικής κάλυψης  προϋπολογίζεται στο ποσόν των 

43.599,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% ήτοι (43.599,75 € + 10.463,94 € ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

                          Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν στο αντικείμενο 

εργασίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 
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Θεωρείται δεδομένο ότι έλαβαν πλήρη γνώση οι διαγωνιζόμενοι της παρούσας και των 

ειδικών συνθηκών. Σε καμιά περίπτωση  ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στη 

άγνοια των συνθηκών και αναγκών των πλαζ για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας 

εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση που θα του εξασφαλίζει 

συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα 

οποία θα αποδεικνύεται η υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν. 

(Προσωπικό-Εξοπλισμός). 

Ο ανάδοχος τελεί πάντα υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας και δέχεται κάθε έλεγχο 

από τη Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας ενώ οφείλει να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις και εντολές των αρμοδίων. Υποχρεούται να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις 

περί ναυαγοσωστικού έργου. Υποχρεούται να ορίσει ανάλογους επόπτες για το προσωπικό 

του που θα ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία. 

Το προσωπικό δύναται να αντικατασταθεί εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος αν κατά κρίση δεν 

είναι ικανό εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Το προσωπικό αμείβεται και ασφαλίζεται 

αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει να 

κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας που θα είναι θεωρημένη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης της 

εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση. Δεν επιτρέπεται να 

υποκατασταθεί ο ανάδοχος στη σύμβαση από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς 

έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 

Έχει την ευθύνη και υποχρέωση να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού του. Για ατυχήματα ή ζημιές ου τυχόν προκύψουν στο προσωπικό ή σε 

οποιοδήποτε τρίτο ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ενώ ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις 

ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

                                                       Τρόπος πληρωμής 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά για το 100% της συμβατικής 

αξίας μετά την εκάστοτε παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 17 

                                                  Υποχρεώσεις αναδόχου 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το 

κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 

-Τη διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού. 

-Τα έξοδα κίνησης του προαναφερόμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό service, 

συντήρηση και διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 

-Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου προσωπικού-συναφή τέλη και φόροι. 

-Το καθορισμό του εξοπλισμού. 

-Την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού 

(ναυαγοσώστες-χειριστές). 

 

                                                            ΑΡΘΡΟ 18 

                                                                      Ενστάσεις 

          Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από την συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 

του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός 

προθεσμίας (10) δέκα ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 

παραβόλου. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης ως ανωτέρω και η άσκηση της  κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγνωστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση 

της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της 

ένστασης ως ανωτέρω ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της  Αναθέτουσας 

Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη 

από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του  Π.Δ. 18/1989 

(Α΄8). 
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ΡΘΡΟ 19 

                                                  Εξοπλισμός εκτέλεσης 

 

Υποχρεούνται να διαθέτουν  τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε είδος και λειτουργικότητα. Σε 

περίπτωση που κριθεί ανάδοχος ο προσφέρων πρέπει να παρουσιάσει τον εξοπλισμό του 

εντός δύο (2) ημερών σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 πριν την έναρξη διαφορετικά 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

    - Ο - 

                                                                                            Αντιδήμαρχος ή Εντετ. Σύμβουλος 

                                                                                                              ΧΡ. ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ 

Χειριστής ή Εισηγητής Προϊστάμενος Διευθυντής 

Ημερ:           /       / Ημερ:           /       / Ημερ:           /       / 

   

Μ.ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ  Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ 

                                        

 

 

 
 

                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           Προϋπολογισμός: 54.063,69 €                                                                                                                       

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               (43.599,75 € +10.463,94 € ΦΠΑ 24%) 

 Ταχ/Δ/νση:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ19                     C.P.V: 75252000-7 

Τηλ: 213-20.22.461/445                                               K.A: 30.6142.22                        

                                                

                                                           ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διάθεση σκάφους 

ταχύπλοου πέντε 

(5)μέτρων μήκους 

τουλάχιστον με το 

απαραίτητο προσωπικό 

και τον εξοπλισμό του, 

όπως προβλέπεται από 

στο Π.Δ 31/2018 

ΗΜΕΡΑ 122 357,375 43599,75 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43599,75 
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 Φ.Π.Α 24% 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

10463,94 

54063,69 

     - Ο - 

                                                                                            Αντιδήμαρχος ή Εντετ. Σύμβουλος 

 

                                                                                                               ΧΡ. ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ 

Χειριστής ή Εισηγητής Προϊστάμενος Διευθυντής 

Ημερ:    29/5/2019 Ημερ:           /       / Ημερ:           29/5/2019 

   

Μ.ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ  Ν. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

 

                 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                               ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :……………….. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ           

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων ∆ήµου 

Πειραιά, έτους 2019» 

 

προϋπολογισµού 54.063,69 € (συµπ. Φ.Π.Α. 24%) πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 

30.6142.22 

                                                                                           

 ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 24% 

 Διάθεση σκάφους 

ταχύπλοου πέντε 

(5)μέτρων μήκους 

τουλάχιστον με το 

απαραίτητο προσωπικό 

και τον εξοπλισμό του, 

όπως προβλέπεται από 

στο Π.Δ 31/2018 

ΗΜΕΡΑ       122  ___________ 

                                                           ΦΠΑ 24%       __________ 

                                                                                                                                                                         

                                                    

 

                 (Αριθµητικώς):………………………. € 

 

Γενικό Σύνολο µε Φ.Π.Α.
      (Ολογράφως) : ……………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε.) 

 

Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………….. 

 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 

ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..
4

 

 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................. ,  ΑΦΜ: 

................  (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή   

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυµία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

β) (πλήρη επωνυµία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα 

 

τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

 

1 

2

 

  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης 

  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης 

3.Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. 

Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.  

4. Όπως υποσηµείωση 3. 
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, 

 

σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 
6
 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες
7
 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης
8
) 

ή 

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να 

θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε
9
. 

 

                                                             (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                                     _______________________ 

5 
 

 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 
 

υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
 

6 
 

 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 
 

118/2007. 
 

7
 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

8 
 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
 

 

µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 

9 
 

 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε 

την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6243] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12 18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ –ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

- Τηλέφωνο: 2132022461/445 

- Ηλ. ταχυδρομείο: m_mpour@pireasnet.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.pireasnet.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 

          /CPV:75252000-7 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 6243 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  

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

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

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

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

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

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

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

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

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

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

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiii

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
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λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxii

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxiii

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxiv

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxv

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxvi

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxvii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xxxviii

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

     

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xxxix

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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διενέργεια ελέγχων
xl
 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xli

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

 

[] Ναι [] Όχι 
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τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

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

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονται
xlii

, εκτός εάν : 

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

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xliii

. 

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

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

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

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

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

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 

          /CPV:75252000-7 

 [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

                                                           

i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
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υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

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

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

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

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

λήφθηκαν.  

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

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

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

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

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

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxviii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxii
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiii
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxvii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxviii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxix
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xl
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xli
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xlii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

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

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




