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                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη τις  παρακάτω διατάξεις  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  με 

σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για την υπηρεσία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ»    που 

αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, ως εξής : 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 

Πόλη ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14341 

Τηλέφωνο 2132049067-68 

Φαξ 2132049071 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Tm_promithion@dimosfx.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΑΡΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimosfx.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος  και ανήκει στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimosfx.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας. Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.30.6262.043 του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020 κατά ποσό 59.078,20 €, ενώ η δαπάνη των 15.321,80€ προβλέπεται να βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών εγκαταστάσεων λίμνης, 
συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους», 
(CPV: 50324100-3), προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).  

                                                           
1
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

http://www.dimosfx.gr/
http://www.dimosfx.gr/


 

Σελίδα 4 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00  ΦΠΑ : 14.400,00). 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής χωρίς αλλαγή 
του ποσού της σύμβασης, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη 
της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 
της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 2  τιμής.  

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 ιδίως3: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “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) «Διαχείριση, 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) «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»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,5 
- 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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

                                                           
2
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

3
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

4
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

5
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 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 Διατάκτες” 
- 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 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. 

- Της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 190 (ΑΔΑ: 96PA46MV0I-19N & ΑΔΑΜ : 20REQ006660844) 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, οδός  Δεκελείας 
97, την Πέμπτη 25/06/2020, ώρα 11:30 μ.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & 
έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
δηλαδή 25/06/2020 και ώρα 11:30 μ.μ.6 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 7.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:  

-Εφημερίδα ΧΤΥΠΟΣ , εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα 

-Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, Ημερήσια εφημερίδα τοπικής αυτοδιοίκησης 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.dimosfx.gr  στην διαδρομή : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

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 

                                                           
6
 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 
7
 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dimosfx.gr/
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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 της αρμοδιότητάς τους8  

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. 

 

                                                           
8
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης9  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. …………. Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στις 
εφημερίδες ……………………… 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα10 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής ....... 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 
ιστοσελίδας, στη διεύθυνση (URL) :   www.dimosfx.gr  στην διαδρομή : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ► 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο πέντε (5) 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 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 προθεσμιών11. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

                                                           
9
 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

10
 Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν) 
11

 Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 8 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.12 

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).13 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.14 

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα15. 

2.1.5 Εγγυήσεις16 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 [εφόσον ζητηθεί] και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 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 
διαγωνισμού17, 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

                                                           
12

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
13

 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
14

      Άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 14 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017   

15
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

16
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  

17
        Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 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 ΣΔΣ, 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.18 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή19 για την υποβολή προσφοράς20.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.21   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής22 

1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν  «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος 
της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και 
ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων 
τμήματος/τμημάτων. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, 
δυναμικού συστήματος αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε 
διαδικασία επιλογής από κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει 
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 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

19
 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

20
 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

21
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

22 
Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού23  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους24:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),  

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/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ 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, επίσης, 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.  

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

                                                           
23

 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
24

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από 
την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.  
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου25. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 26 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 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 τους27.  

ή/και  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  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: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 28 

2.2.3.3.29 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος΄ συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.]   

...................................................................................................................................................... 
[Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 
2.2.3.1 και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 

                                                           
25

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

26
 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

27
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα    

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

28
 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

29
 Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα η A.A. διαγράφεται η παράγραφος  3 α ή/και β αντίστοιχα. 
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4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα διαγράφει την   
παράγραφο αυτή] 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη 
για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της παρ. 2.2.3.2. (παρ. 2 του άρθρου 73) αποτελεί 
δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη 
σχετική δυνατότητα η Α.Α. διαγράφεται η παράγραφος  αυτή] 

2.2.3.4. Αποκλείεται30 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 
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 λειτουργίας31,  

(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 

                                                           
30

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

31
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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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 [Το εν λόγω εδάφιο προστίθεται από την 
A.A. στην περίπτωση που έχει συμπεριλάβει ως λόγο αποκλεισμού την παρ. β της παρ. 4 και κατά 
διακριτική της ευχέρεια] 

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  

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. γ)32 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 33. 

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. 

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]34  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας35  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών, ήτοι να είναι  

α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφ’ όσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικά. 

                                                           
32

 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
33

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.   
34

 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

35
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την συντήρηση 

παρόμοιων συστημάτων (κολυμβητικές δεξαμενές ή πισίνες, πυροσβεστικά συστήματα με 

εκτοξευτήρες και συστήματα άρδευσης, προγραμματιζόμενα και ελεγχόμενα από σύστημα PLC – 

SCADA), παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της εργασίας, καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο, από το 

οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια36  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται37  να δηλώνουν ότι διαθέτουν/ παρέχουν: 

α) γενικό38 ετήσιο κύκλο εργασιών39 για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος (2019) κύκλος εργασιών (60.000,00) νόμισμα (ευρώ) 

2. έτος (2018) κύκλος εργασιών (60.0000,00) νόμισμα (ευρώ) 

3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (60.000,00) νόμισμα (ευρώ)  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα40  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται41 να αποδείξουν την φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους 

                                                           
36

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με 
το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να 
είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα 
επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από 
τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

37
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 

38
 Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα. 

39
 Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το 

διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους 
ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 

40
 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν 
άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. 
τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν 
διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

41
 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
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αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες καταθέτοντας (στον φάκελο των 
δικαιολογητικών),καταθέτοντας: 

1. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης τριών (3) παρόμοιων εργασιών ή έργων συντήρησης 

δημόσιων ή δημοτικών κολυμβητηρίων ή αντίστοιχων δεξαμενών και παρόμοιων εργασιών ή έργων 

συντήρησης πυρόσβεσης με εκτοξευτήρες & συστήματα άρδευσης, προγραμματιζόμενα και ελεγχόμενα 

από σύστημα PLC – SCADA, από τους αντίστοιχους φορείς αυτών τα οποία να έχουν εκτελεστεί την 

τελευταία πενταετία. 

Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοιες 
ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες ή έργα συντήρησης με τις δημοπρατούμενες και αυτά θα αναφέρουν την 
αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή των έργων συντήρησης και να διευκρινίζουν αν 
αυτά εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. Για την απόδειξη του 
παρόμοιου των εργασιών θα πρέπει να προσκομιστεί και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση (περιγραφή) της 
μελέτης των εργασιών ή έργων συντήρησης. 

Από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα θα πρέπει να πιστοποιείται η ύπαρξη τριετούς τουλάχιστον εμπειρίας 
στην εκτέλεση ανάλογων εργασιών ή έργων συντήρησης, η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην τελευταία 
πενταετία. 

2.Βεβαίωση εγγραφής από ένα από τα επαγγελματικά η εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – 

μέλος εγκατάστασής τους. 

3.Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των εγκαταστάσεων που θα 

συντηρηθούν. 

4.Βεβαίωση ότι, η επιχείρηση στελεχώνεται ή διαθέτει στο προσωπικό της με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας Διπλ. Μηχανικό (Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο η Χημικό Μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε.), ειδικευμένο 

στη συντήρηση παρόμοιων εργασιών, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη της ασφαλούς και σωστής 

εκτέλεσης των εργασιών. 

5.Κατάσταση των εξειδικευμένων στην συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών και συστημάτων 

πυρόσβεσης, ατόμων που διαθέτει η εταιρεία, με περιγραφή του ακριβούς αντικειμένου του κάθε ενός 

από αυτά, καθώς και της διεύθυνσης έδρας του. 

6. Η επιχείρηση πρέπει απαραίτητα να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό που να γνωρίζει από εγκατάσταση - 

προγραμματισμό και λειτουργία αντίστοιχων συστημάτων PLC – SCADA της Motorola αφού αυτής της 

εταιρείας είναι το εγκατεστημένο σύστημα.  

Ειδικά για τον τεχνικό που γνωρίζει τον προγραμματισμό PLC – SCADA θα πρέπει να αποδεικνύεται η 

εμπειρία του με τις απαραίτητες βεβαιώσεις-πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε συστήματα Motorola, 

βιογραφικό κλπ.  

Ο τεχνικός θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αυτομάτου 

ελέγχου στον τομέα της άρδευσης και στην εγκατάσταση και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. 

7. Η συνεργασία του τεχνικού με την εταιρεία θα πρέπει να αποδεικνύεται η με κατάσταση μισθοδοσίας 

αν είναι μόνιμος υπάλληλος, η με συμφωνητικά θεωρημένα από την εφορία η με τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών.  

8. Η κατάσταση με τα εξειδικευμένα άτομα θα πρέπει να συνοδεύεται και από έγγραφα που να 

αποδεικνύουν τη συνεργασία των τεχνικών αυτών με την επιχείρηση (αν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, 

κατάσταση προσωπικού και αν είναι εξωτερικοί συνεργάτες συμφωνητικά θεωρημένα από εφορία ή 

αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). Συμφωνητικά ή τιμολόγια με ημερομηνία τελευταίου τριμήνου 

δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. 

9. Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του αναδόχου, για τη συνεννόηση, σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί τον ΔΗΜΟ. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης42  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ISO 
9001:2015 στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στον τομέα της άρδευσης 
και στην εγκατάσταση και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και 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 αυτούς43. 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, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 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 Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ44 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα45 

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. 4412/201646. 

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)47. 

                                                           
42

 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

43
 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
44

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  

45
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

46
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

47
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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 2.2.3.448. 

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 Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 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 ισχύουν49. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά50: 

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 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας [η Α.Α. δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].  

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 

                                                           
48

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 

49
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

50
 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 νόμου 
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 Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
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 Δικηγόρων (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 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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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 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
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.  

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 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.51 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται   να δηλώνουν ότι διαθέτουν/ παρέχουν: 

α) γενικό  ετήσιο κύκλο εργασιών  για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος (2019) κύκλος εργασιών (60.000,00) νόμισμα (ευρώ) 

2. έτος (2018) κύκλος εργασιών (60.0000,00) νόμισμα (ευρώ) 

3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (60.000,00) νόμισμα (ευρώ).52 . 

                                                           
51

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

52
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
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 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.53 

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

1. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης τριών (3) παρόμοιων εργασιών ή έργων συντήρησης 
κολυμβητηρίων ή αντίστοιχων δεξαμενών και παρόμοιων εργασιών ή έργων συντήρησης πυρόσβεσης με 
εκτοξευτήρες & συστήματα άρδευσης, προγραμματιζόμενα και ελεγχόμενα από σύστημα PLC – SCADA, 
από τους αντίστοιχους φορείς αυτών τα οποία να έχουν εκτελεστεί την τελευταία πενταετία. 

Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοιες 
ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες ή έργα συντήρησης με τις δημοπρατούμενες και αυτά θα αναφέρουν την 
αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή των έργων συντήρησης και να διευκρινίζουν αν 
αυτά εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. Για την απόδειξη του 
παρόμοιου των εργασιών θα πρέπει να προσκομιστεί και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση (περιγραφή) της 
μελέτης των εργασιών ή έργων συντήρησης. 

Από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα θα πρέπει να πιστοποιείται η ύπαρξη τριετούς τουλάχιστον εμπειρίας 
στην εκτέλεση ανάλογων εργασιών ή έργων συντήρησης, η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην τελευταία 
πενταετία. 

2.Βεβαίωση εγγραφής από ένα από τα επαγγελματικά η εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – 
μέλος εγκατάστασής τους. 

3.Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των εγκαταστάσεων που θα 
συντηρηθούν. 

4.Βεβαίωση ότι, η επιχείρηση στελεχώνεται ή διαθέτει στο προσωπικό της με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας Διπλ. Μηχανικό (Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο η Χημικό Μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε.), ειδικευμένο 
στη συντήρηση παρόμοιων εργασιών, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη της ασφαλούς και σωστής 
εκτέλεσης των εργασιών. 

5.Κατάσταση των εξειδικευμένων στην συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών και συστημάτων 
πυρόσβεσης, ατόμων που διαθέτει η εταιρεία, με περιγραφή του ακριβούς αντικειμένου του κάθε ενός 
από αυτά, καθώς και της διεύθυνσης έδρας του. 

6. Η επιχείρηση πρέπει απαραίτητα να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό που να γνωρίζει από εγκατάσταση - 
προγραμματισμό και λειτουργία αντίστοιχων συστημάτων PLC – SCADA της Motorola αφού αυτής της 
εταιρείας είναι το εγκατεστημένο σύστημα.  

Ειδικά για τον τεχνικό που γνωρίζει τον προγραμματισμό PLC – SCADA θα πρέπει να αποδεικνύεται η 
εμπειρία του με τις απαραίτητες βεβαιώσεις.  

Ο τεχνικός θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αυτομάτου 
ελέγχου στον τομέα της άρδευσης και στην εγκατάσταση και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. 

7. Η συνεργασία του τεχνικού με την εταιρεία θα πρέπει να αποδεικνύεται η με κατάσταση μισθοδοσίας 
αν είναι μόνιμος υπάλληλος, η με συμφωνητικά θεωρημένα από την εφορία η με τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών.  

8. Η κατάσταση με τα εξειδικευμένα άτομα θα πρέπει να συνοδεύεται και από έγγραφα που να 
αποδεικνύουν τη συνεργασία των τεχνικών αυτών με την επιχείρηση (αν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, 
κατάσταση προσωπικού και αν είναι εξωτερικοί συνεργάτες συμφωνητικά θεωρημένα από εφορία ή 

                                                                                                                                                                                                 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

53
 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). Συμφωνητικά ή τιμολόγια με ημερομηνία τελευταίου τριμήνου 
δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. 

9. Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του αναδόχου, για τη συνεννόηση, σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί τον ΔΗΜΟ 54  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ¨ 

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ISO 
9001:2015 στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στον τομέα της άρδευσης 
και στην εγκατάσταση και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων.55 

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 Δ.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 καταλόγους56 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.57 

                                                           
54

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 

55
 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

56
 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  

57
 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης58  

Κριτήριο ανάθεσης59 της Σύμβασης60 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 

βάσει τιμής61 . 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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 αυτής62. 

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 Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική 
διεύθυνση....). 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. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
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 Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για την παροχή υπηρεσίας: «……………….» 

                                                           
58

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

59
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

60 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

61
 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
62

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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με αναθέτουσα αρχή ……. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών…..i 

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 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 «Δικαιολογητικά 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 Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 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 ε νωση οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει κοινη  προσφορα , η οποι α υπογρα φεται 

υποχρεωτικα , ει τε απο  ο λους τους οικονομικου ς φορει ς που αποτελου ν την ε νωση, ει τε απο  

εκπρο σωπο  τους νομι μως εξουσιοδοτημε νο. Στην προσφορα  απαραιτη τως πρε πει να προσδιορι ζεται 

η ε κταση και το ει δος της συμμετοχη ς του (συμπεριλαμβανομε νης της κατανομη ς αμοιβη ς μεταξυ  

τους) κα θε με λους της ε νωσης, καθω ς και ο εκπρο σωπος/συντονιστη ς αυτη ς. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν63: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/201664, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα ΙΙ.), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

                                                           
63

 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
64

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
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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 “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι.της 
Διακήρυξης ,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 Παράρτημα65 66.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν67. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης68. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή69 στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών70   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μήνες 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 

                                                           
65

 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
66

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

67
 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 

68
 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 

69
 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 

70
 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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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 προσφορών71 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 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,72  

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 είναι υπό αίρεση, 

ε) 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. 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
72

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 



 

Σελίδα 25 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - 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 Διαγωνισμού, 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 Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 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 Διαγωνισμού 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 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί 
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.73 Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή74 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές75.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης76 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της 
παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί 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, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
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     Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, 
κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. (παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.18 
του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)    

74
 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

75
 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

76
 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%.77 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 30%78 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Ενστάσεις79  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται  μέχρι το ήμισυ 
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής80. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο 
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
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 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

78
 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% 

79
      Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 

80
 Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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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 αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 81 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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 ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της,ή στην περίπτωση που τα υλικά είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά  μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

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 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, 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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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.82. 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 άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 83 84 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης85  

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 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
83

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
84

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

85
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην 
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 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. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% 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 ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201686 

γ) 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 επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος87  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 

 

                                                           
86

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

87
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών , η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203, του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι 
εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 
Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους 
λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

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: ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο88 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων89   

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. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 37 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
αρμόδια Επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με βάση την απόφαση 277/2019 του Δημοτικού 
Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΨΝ46ΜΩ0Ι-ΥΣΑ) και την απόφαση 51/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑ: 
Ψ1ΗΡ46ΜΩ0Ι-Ι2Φ), η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, την Οικονομική 
Επιτροπή, 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.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3.Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια Σύμβασης90  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, το εν λόγω χρονικό διάστημα αρχίζει από 
την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 91Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.92 Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
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      Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
91

     Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 
παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

92
 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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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 22193 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.94 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση95 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
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 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1) Γενική Γραμματέα  

                                          2) Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών  

                            3) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

                                          4) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

                                          5) Τμήμα Προμηθειών        
             
            

                                            Ο    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                           ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Εισηγητής Τμ/ρχης Διευθυντής Γεν.Γραμματέας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Α.Μ. 11/2020  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

                                                           
 



1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΛΣΟΥΣ 

 A.M. : 11 / 2020 
 ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.30.6262.043 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση Η/Μ & λοιπών 

εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους», 

(CPV: 50324100-3), προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη 

διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 117, των άρθρων 216 έως και 220 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/2016. 

 την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 

 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και τις 

ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 

60.000,00€ συν Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή στο ποσό των 74.400,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

02.30.6262.043 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 κατά ποσό 59.078,20 €, ενώ η 

δαπάνη των 15.321,80€ προβλέπεται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. 

 

Νέα Χαλκηδόνα, 09/04/2020 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 
 
 

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 

Πολ. Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ 

 A.M. : 11 / 2020 
 ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.30.6262.043 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Τεχνική Περιγραφή συνοδεύει τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η/Μ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ» και αφορά τις εργασίες που απαιτούνται 

προκειμένου να γίνει η αναφερόμενη συντήρηση. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η λίμνη έχει έκταση 3.000 μ2 με μέσο βάθος 1,7 μ., περιέχει νερό 5.000 μ3 περίπου καθ’ όλο 

το έτος. Μέσα στην λίμνη βρίσκονται τέσσερις εξέδρες (τραπέζια), στις οποίες είναι τοποθετημένες 

οι αντλίες των σιντριβανιών και τα φωτιστικά σώματα. Περιμετρικά στα τοιχεία της λίμνης 

υπάρχουν υποβρύχιοι προβολείς. 

Η λίμνη γεμίζει νερό από τις εντός του Άλσους ευρισκόμενες δύο γεωτρήσεις. Από τα δένδρα 

και τα φυτά του περιβάλλοντα χώρου, τα φύλλα και η γύρις καταλήγουν στο νερό. Από τον 

περιβάλλοντα χώρο επίσης ο αέρας μεταφέρει σκόνη, χαρτιά και διάφορα άλλα αντικείμενα στο 

νερό της λίμνης. Αποτέλεσμα όλων αυτών θα ήταν το στάσιμο νερό της λίμνης να μετατρέπεται σε 

βούρκο με έντονη δυσοσμία και το χρώμα του νερού θα ήταν πράσινο από την ανάπτυξη της 

άλγης, λόγω ευτροφισμού και φωτοσύνθεσης στην μεγαλύτερη έκταση της λίμνης.  

Το εγκατεστημένο σύστημα ανακυκλοφορίας και φίλτρανσης που στεγάζεται στο υπόγειο 

αντλιοστάσιο (αντλιοστάσιο Β’) ανακυκλοφορεί το νερό της λίμνης, φιλτράροντάς το στα φίλτρα 

άμμου με αποτέλεσμα το νερό να παραμένει καθαρό και διαυγές, αφού κατακρατούνται όλα τα 

επιπλέοντα εν διαλύσει λεπτά σώματα στο νερό. Κατά τη λειτουργία του συστήματος 

ανακυκλοφορίας, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας του νερού των γεωτρήσεων σε άλατα 

ασβεστίου, παρατηρήθηκε το φαινόμενο των έντονων καθαλατώσεων, ειδικά στα σημεία τριβής 

του νερού (στόμια προσαγωγών, φτερωτές αντλιών, ακροφύσια σιντριβανιών, άμμος φίλτρων), 

αλλά και στα σημεία εναλλαγής θερμότητας (φώτα, εμβαπτιζόμενες). Για τον περιορισμό των 

ανωτέρω φαινομένων επεβλήθη η προσθήκη χημικών, που να είναι φιλικά προς τα φυτά (λίπασμα), 

τα οποία προστίθενται με τις δοσομετρικές αντλίες του συστήματος ή απ’ ευθείας στο νερό της 

λίμνης. 

Η λίμνη χρησιμοποιείται και σαν αποθήκη νερού για την προληπτική πυροπροστασία του 

Άλσους. Το αντλητικό συγκρότημα που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο Β’ διαβρέχει το Άλσος από το 

δίκτυο των εκτοξευτήρων, που βρίσκονται στους διάσπαρτους πυλώνες στο Άλσος, αντλώντας 

400μ3 νερό από την λίμνη κάθε βράδυ, από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Η παραπάνω 

ποσότητα συμπληρώνεται από τις γεωτρήσεις. 
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Το αντλητικό συγκρότημα της ανακυκλοφορίας, τα φίλτρα άμμου, οι δοσομετρικές αντλίες, 

το αντλητικό συγκρότημα της προληπτικής πυροπροστασίας, οι ηλεκτρικοί πίνακες των 

σιντριβανιών και φωτισμού, η τροφοδοσία και ο έλεγχος της λειτουργίας των γεωτρήσεων, ο 

υποσταθμός της ΔΕΗ, το Η/Ζ και οι μονάδες ελέγχου όλων αυτών στεγάζονται στο Αντλιοστάσιο 

Β’. 

Μέσα στο Άλσος βρίσκεται και το Αντλιοστάσιο Α’, το οποίο με δεξαμενή χωρητικότητας 70μ3 

περίπου, εξυπηρετεί την άρδευση όλων των αρδευομένων σημείων εντός και πέριξ του Άλσους. 

Στο Αντλιοστάσιο Α’ είναι εγκαταστημένο αντλητικό συγκρότημα και μέσω υπόγειου δικτύου οδηγεί 

το νερό της δεξαμενής άρδευσης στα αρδευόμενα σημεία. Η άρδευση ελέγχεται από την μονάδα 

PLC, που βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Σε μικρή απόσταση από το Αντλιοστάσιο Α’ βρίσκεται και η 

γεώτρηση Γ3, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την άρδευση και επικουρικά για την πλήρωση 

της λίμνης. 

Οι γεωτρήσεις Γ1 (πομόνα ή γερμανική) και Γ2 που βρίσκονται σε άλλο σημείο εντός του 

άλσους, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πλήρωση της λίμνης και επικουρικά για 

συμπλήρωση της δεξαμενής άρδευσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει μεγάλη ζήτηση 

νερού για την άρδευση. 

Σε κτίριο του Δήμου υπάρχει μια κεντρική μονάδα που δέχεται τις πληροφορίες από τα 

Αντλιοστάσια Α’ και Β’, από τις γεωτρήσεις και από τα φρεάτια άρδευσης, όπου υπάρχουν οι 

τοπικές μονάδες ελέγχου του σημείου άρδευσης. 

Για την λειτουργία των Αντλιοστασίων Α’, Β’ καθώς και των γεωτρήσεων Γ1, Γ2, Γ3 απαιτείται 

τακτική συντήρηση. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν με κοινές παραμέτρους και συνεργάζονται 

μεταξύ τους ελεγχόμενα από τον κεντρικό σταθμό. Γι’ αυτό και η συντήρησή τους πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ενιαία. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β’ 

1. Δίκτυο ανακυκλοφορίας νερού. 

 Τέσσερις (4) φυγοκεντρικές, μονοβάθμιες αντλίες ανακυκλοφορίας, ισπανικής κατασκευής 

DOLL, 15 KW έκαστη, με παροχή 290 m3/h. 

 Τέσσερα (4) προφίλτρα στην είσοδο των αντλιών. 

 Τέσσερα (4) φίλτρα τύπου amiad στην έξοδο των αντλιών ανακυκλοφορίας με δυνατότητα 

φίλτρανσης σωματιδίων 100 micron. 

 Δέκα (10) υδροπνευματικές βάνες στην κάθε αντλία (στο σύστημα φίλτρων άμμου). 

 Δύο (2) βάνες πεταλούδα στην είσοδο και την έξοδο κάθε αντλίας για την απομόνωση 

αυτής. 

 Τρεις (3) βάνες BY-PASS για την παράκαμψη των φίλτρων άμμου. 

 Ένα (1) ηλεκτρονικό σύστημα για την αντιστροφή της ροής του νερού για πλύση των 

φίλτρων άμμου. 

Το σύστημα φίλτρανσης με τα φίλτρα άμμου καταργήθηκε λόγω του υψηλού κόστους της 

αντικατάστασης άμμου που θα πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο, αφού λόγω της μεγάλης 

περιεκτικότητας του νερού των γεωτρήσεων σε άλατα η άμμος πετρώνει και απαιτείται ετήσια 

αντικατάσταση. Για το λόγω αυτό δημιουργήθηκε το σύστημα by-pass των φίλτρων άμμου. 
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2. Δίκτυο προληπτικής πυροπροστασίας. 

 Πέντε (5) φυγοκεντρικές, μονοβάθμιες αντλίες πυρόσβεσης, κατασκευής GRUNDFOS, 20 

KW έκαστη, με παροχή 40 m3/h σε μανομετρικό 80 m. 

 Μία (1) πολυβάθμια, κάθετη αντλία JOKEY, διατήρησης πίεσης του δικτύου, κατασκευής 

GRUNDFOS, 1,5 KW, με παροχή 2,5 m3/h σε μανομετρικό 80 m. 

 Ένα (1) φίλτρο σίτας στην είσοδο των αντλιών.  

 Έξι (6) πνευματικές βάνες στην αναρρόφηση των αντλιών από τη δεξαμενή 

αποκατάστασης. 

 Ένας (1) συμπιεστής (κομπρεσέρ) για τη λειτουργία των πνευματικών βανών. 

 Ένα (1) πιεστικό δοχείο κατασκευής ZILMET, 400 lt. 

 Ένας (1) πρεσσοστάτης ασφαλείας. 

 Ένας (1) transmitter ανάγνωσης πίεσης για τη λειτουργία των αντλιών. 

 Ένα (1) ηλεκτρονικό σύστημα, για την απομόνωση της ανακυκλοφορίας, κατά τη 

λειτουργία της πυρόσβεσης. 

 Μιμικό διάγραμμα εκτοξευτήρων. Σ’ αυτό απεικονίζονται οι πραγματικές θέσεις των 

πυλώνων των εκτοξευτήρων με έναν διακόπτη ON-OFF, με δυνατότητα χειροκίνητης 

ενεργοποίησης τους. 

 

Περιμετρικά του άλσους υπάρχει το δίκτυο των εκτοξευτήρων (τεμ. 79), ακτίνας διαβροχής 

περίπου 40m. Κάθε εκτοξευτήρας βρίσκεται στην κορυφή ενός μεταλλικού πυλώνα ύψους από 6 – 

18m, ενώ στη βάση του πυλώνα υπάρχει φρεάτιο μέσα στο οποίο βρίσκονται η σφαιρική βάνα 

αποκοπής 2”, η υδραυλική φλοτεροβάνα μονού θαλάμου φλατζωτής συνδέσεως, ο μειωτής πίεσης 

σε ορισμένα φρεάτια, η τοπική μονάδα ελέγχου (piccolo), το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας 

επίσης σε ορισμένα φρεάτια και ένα κουτί διακλάδωσης του μονοκαλωδιακού. 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω, υπάρχουν φρεάτια διακλαδώσεως και απομόνωσης αγωγών, 

φρεάτια βανών ελέγχου, φρεάτια διακλαδώσεως καλωδιώσεων κλπ. 

Τα φρεάτια είναι εξωτερικών διαστάσεων περίπου 1,20mΧ1,20m και βάθους 1,00 m. 

Η ενεργοποίηση των εκτοξευτήρων μπορεί να γίνει: 

1. Από τον κεντρικό σταθμό προγραμματισμένα για τη λειτουργία της προληπτικής 

προστασίας (ομάδα εκτοξευτήρων). 

2. Από τον κεντρικό σταθμό συγκεκριμένους εκτοξευτήρες. 

3. Χειροκίνητα από το αντλιοστάσιο Β’ μέσω μιμικού διαγράμματος 

4. Χειροκίνητα από το φρεάτιο στη βάση του πυλώνα. 

3. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 

Η ηλεκτρονική μονάδα (PLC) που ελέγχει όλο το σύστημα πλήρως βρίσκεται μέσα στο χώρο 

του αντλιοστασίου. Δέχεται τις πληροφορίες από τα Αντλιοστάσια, τις γεωτρήσεις και τις τοπικές 

μονάδες ελέγχου (piccolo) των σημείων προληπτικής πυροπροστασίας (εκτοξευτήρες) και των 

σημείων άρδευσης, για τον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων. Στο PLC «τρέχει» το πρόγραμμα 

λειτουργίας του συστήματος, γραμμένο σε γλώσσα μηχανής, της εταιρείας MOTOROLLA. Το PLC 

αποτελείται από: 

 Μία (1) κάρτα CPU. 

 Μία (1) αναλογική κάρτα εισόδου (analog input).  
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 Τρεις (3) ψηφιακές κάρτες εισόδου (digital input) 64 εισόδων έκαστη. 

 Μία (1) ψηφιακή κάρτα εξόδου (digital output). 

 Δύο (2) μονοκαλωδιακές κάρτες (single cable). 

 Δύο (2) αντικεραυνικά (ένα για το κάθε τμήμα του δικτύου πυροπροστασίας). 

 Ένα (1) τροφοδοτικό 220 - 42 V. 

 Ένα (1) σύστημα ελέγχου επικοινωνίας, ασύρματης μετάδοσης της εταιρείας Motorola 

(αποστολή και λήψη δεδομένων) από και προς τον κεντρικό σταθμό. 

Στο Γραφείο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου υπάρχει ο κεντρικός σταθμός (Η/Υ), 

μέσω του οποίου απεικονίζεται η πραγματική (on-line) λειτουργία των συστημάτων και δίνονται οι 

αντίστοιχες εντολές. Ο Η/Υ ενημερώνεται από το PLC που βρίσκεται στο Αντλιοστάσιο Β’ μέσω 

ασύρματης σύνδεσης. Στον Η/Υ είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα λογισμικού τηλεελέγχου – 

τηλεχειρισμού λειτουργίας του συστήματος «SCADA» της εταιρείας WIZCON. 

Ο χρήστης, μέσω του Η/Υ, έχει τη δυνατότητα της εκτέλεσης προγραμμάτων λειτουργίας 

προληπτικής πυροπροστασίας με τη χρήση των εκτοξευτήρων, κατά τη διάρκεια της περιόδου 

πυρασφάλειας (Μάιος – Οκτώβριος). 

4. Ηλεκτρικός εξοπλισμός. 

Στο Αντλιοστάσιο Β’ υπάρχουν οι παρακάτω ηλεκτρικοί πίνακες: 

 Ηλεκτρικός διακόπτης μέσης τάσης. 

 Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης. 

 Πίνακας μεταγωγής από ΔΕΗ σε Η/Ζ, σε περίπτωση διακοπής της παροχής του 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Πίνακας αυτοματισμών και ελέγχου Η/Ζ. 

 Γενικός πίνακας διανομής. Έχει το γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος στο 

Αντλιοστάσιο και τις αναχωρήσεις για τον πίνακα των σιντριβανιών, τον πίνακα 

ανακυκλοφορίας, τον πίνακα πυροπροστασίας, τον πίνακα παροχής του νησιού της 

λίμνης, του περιβάλλοντος χώρου της λίμνης, των γεωτρήσεων και του πίνακα 

φωτισμού του αντλιοστασίου. 

 Πίνακας 4 αντλιών ανακυκλοφορίας, δύο δοσομετρικών αντλιών και υποβρύχιων 

περιμετρικών φωτιστικών λίμνης. Περιέχει τους χρονοδιακόπτες λειτουργίας των 

αντλιών, τον χρονοδιακόπτη λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, τον 

χρονοδιακόπτη λειτουργίας των φωτιστικών της λίμνης και το σύστημα ελέγχου της 

ποιότητας του νερού της λίμνης. Στην πρόσοψη του πίνακα βρίσκονται οι διακόπτες 

και οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας των αντλιών. 

 Πίνακας αντλιών πυροπροστασίας. 

 Πίνακας γεωτρήσεων. 

 Πίνακας σιντριβανιών. Τροφοδοτεί και ελέγχει τη λειτουργία των σιντριβανιών 

(αντλιών) και των φωτιστικών τους με χρονοδιακόπτες. Ελέγχει επίσης τη στάθμη του 

νερού, ανεξάρτητα από τη στάθμη της λίμνης, ως προς τις αντλίες των σιντριβανιών, 

για την προστασία τους από ξηρά λειτουργία αλλά και των φωτιστικών. Στον πίνακα 

επίσης, οδηγείται και το σήμα του ανεμόμετρου, για τη λειτουργία ή όχι των 

σιντριβανιών ανάλογα με την ταχύτητα και την ένταση του ανέμου. 
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Στο νησί της λίμνης υπάρχει ένα pillar με δύο ξεχωριστές παροχές. Η μία έρχεται από το 

Αντλιοστάσιο Β’ και τροφοδοτεί τα φώτα του νησιού και του μύλου. Τα φώτα ελέγχονται με 

χρονοδιακόπτη. Η άλλη παροχή έρχεται από τον πίνακα ανακυκλοφορίας του αντλιοστασίου Β και 

τροφοδοτεί τα φώτα που βρίσκονται μέσα στη λίμνη, τα οποία ελέγχονται από χρονοδιακόπτη. 

Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν δύο pillar, από τα οποία ηλεκτροδοτείται ο χώρος. Από 

το πρώτο, που βρίσκεται στην είσοδο του άλσους στην πλατεία, τροφοδοτούνται τα φωτιστικά της 

βόρειας και δυτικής πλευράς, τα φώτα στο δάπεδο της πλατείας, τα φώτα της βρύσης, τα φώτα 

μέσα από τα κάγκελα της λίμνης και οι 4 πυλώνες της πλατείας. Το δεύτερο βρίσκεται στην 

ανατολική πλευρά της λίμνης, το οποίο έχει δύο ξεχωριστές παροχές. Μία από το Αντλιοστάσιο Β 

που τροφοδοτεί τα φώτα της ανατολικής πλευράς και τις ηλεκτροβάνες ποτίσματος. Η δεύτερη 

παροχή τροφοδοτεί τα φώτα και τις ηλεκτροβάνες της νότιας πλευράς. Όλα τα φώτα ελέγχονται με 

χρονοδιακόπτη. 

5. Δεξαμενές χημικών πρόσθετων. 

Υπάρχουν οι εξής δεξαμενές χημικών πρόσθετων: 

Μία (1) δεξαμενή 300 lt για το αλγιοκτόνο και μία (1) δοσομετρική αντλία ρίψης του χημικού 

στο νερό της λίμνης. Η αντλία είναι ιταλικής κατασκευής etatroni, τύπου DL LIS/E. Το αλγιοκτόνο 

χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του άλγους που δημιουργείται στο νερό της λίμνης. 

Μία (1) δεξαμενή 500 lt για το φωσφορικό οξύ και μία (1) δοσομετρική αντλία ρίψης του 

χημικού στο νερό της λίμνης. Η αντλία είναι ιταλικής κατασκευής etatroni, τύπου DL LIS/E. Το 

φωσφορικό οξύ χρησιμοποιείται για την εμπόδιση των επικαθίσεων αλάτων στις αντλίες των 

σιντριβανιών, στα φωτιστικά και γενικά σε όλα τα συστήματα που έρχονται σε επαφή με το νερό 

της λίμνης, αφού αυτό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου. 

Τέλος, υπήρχαν δύο (2) δεξαμενές για την αυτόματη ρίψη του χλωρίου και μία (1) 

δοσομετρική αντλία ρίψης του χημικού στο νερό της λίμνης. Το σύστημα έχει καταργηθεί, επειδή 

το χλώριο βρίσκεται σε μορφή κόκκων, η διάλυσή του ήταν δύσκολη με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται συνεχώς εμφράξεις στις σωληνώσεις και στη δοσομετρική αντλία.  

6. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ). 

Σε ιδιαίτερο χώρο μέσα στο αντλιοστάσιο Β’ υπάρχει το Η/Ζ, για τη αδιάλειπτη παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος.  

Ο κινητήρας είναι VOLVO PENTA εξακύλινδρος 479 HP (352 KW), αερόψυκτος ενώ η 

γεννήτρια είναι Ιταλικής κατασκευής (marelli motori) 430 KVA. 

Η λειτουργία του Η/Ζ γίνεται από ηλεκτρονικό πίνακα με αυτόματο φορτιστή των 

συσσωρευτών εκκίνησης και συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ. 

7. Υποσταθμός ΔΕΗ (Υ/Σ) – Μ/Σ Μέσης Τάσης. 

Σε ιδιαίτερο χώρο μέσα στο αντλιοστάσιο υπάρχει Υ/Σ της ΔΕΗ, για την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος σε όλες τις εγκαταστάσεις και το άλσος.  

Ο Μετασχηματιστής (Μ/Σ) Μέσης Τάσης στεγάζεται σε ξεχωριστό χώρο μαζί με το πεδίο 

Μέσης Τάσης. 

8. Σιντριβάνια. 

Μέσα στην λίμνη βρίσκονται τα σιντριβάνια, τα φωτιστικά σώματα των σιντριβανιών και οι 

υποβρύχιοι προβολείς. 
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Τα σιντριβάνια είναι εγκατεστημένα σε τέσσερεις πλατφόρμες, περίπου 40 cm κάτω από την 

στάθμη του νερού και αποτελούνται από: 

 Δώδεκα (12) υποβρύχιες πολυβάθμιες οριζόντιες αντλίες σιντριβανιών, GRUNDFOS, ισχύος 

από 3 - 4 HP. 

 Εκατόν είκοσι (120) φωτιστικά σώματα, κατασκευής FONTANA 220V – 300W έκαστο. 

 Σαράντα πέντε (45) υποβρύχιους προβολείς 12V – 300 W έκαστος. 

 Έξι (6) πίνακες μετασχηματιστών για τους υποβρύχιους προβολείς (στο νησί της λίμνης). 

 Ένα (1) κεντρικό πίνακα ελέγχου των υποβρύχιων προβολέων (στο νησί της λίμνης). 

Η λειτουργία των σιντριβανιών και των φωτιστικών ελέγχεται από χρονοδιακόπτες που βρίσκονται 

στον ηλεκτρικό πίνακα στο Αντλιοστάσιο Β. Επίσης υπάρχει ανεμόμετρο, εγκατεστημένο σε 

πυλώνα πλησίον της λίμνης, ώστε αν η ένταση του ανέμου ξεπεράσει το καθορισμένο όριο να 

διακόπτεται η λειτουργία των σιντριβανιών.  

9. Γεωτρήσεις. 

Οι δύο γεωτρήσεις βρίσκονται στο ΝΑ άκρο του άλσους κοντά στη σχολή αστυφυλάκων και 

τροφοδοτούν τη λίμνη με νερό μέσω δύο (2) παράλληλων αγωγών PVC Φ110 - 10AT. Η Γ1 

(πομόνα ή γερμανική) είναι στεγασμένη σε οικίσκο, ενώ τη Γ2 είναι υποβρύχια αντλία εντός 

φρεατίου. Η αντλία της Γ1 τροφοδοτείται με ξεχωριστό ηλεκτρικό πίνακα, η αντλία της Γ2 

τροφοδοτείται από το Αντλιοστάσιο Β΄ και οι δύο ελέγχονται από την τοπική μονάδα ελέγχου του 

Αντλιοστασίου Β’. Οι αντλίες ενεργοποιούνται από την μονάδα και λειτουργούν αυτόματα, όταν 

μεταβληθεί η στάθμη του νερού της λίμνης και απενεργοποιούνται όταν η στάθμη φτάσει στο 

προκαθορισμένο ύψος.  

Εκτός από την αυτόματη λειτουργία των γεωτρήσεων είναι δυνατή η χειροκίνητη λειτουργία 

τους από διακόπτη που βρίσκεται στον οικίσκο της Γ1 για την πλήρωση των βυτιοφόρων του 

Δήμου από ειδικά διαμορφωμένο δίκτυο. Σ’ αυτή την περίπτωση, η τοπική μονάδα απομονώνει τον 

αγωγό προς τη λίμνη με υδραυλική βάνα και οδηγεί το νερό στο δίκτυο πλήρωσης των 

βυτιοφόρων. Παράλληλα ελέγχει την πιθανότητα υπερπίεσης κα απενεργοποιεί την αντλία στην 

περίπτωση που ο χειριστής δεν άνοιξε τη χειροκίνητη βάνα πλήρωσης του βυτιοφόρου πριν 

ενεργοποιήσει την αντλία. 

Γεώτρηση Γ1 

 Κινητήρας ΒΑΛΙΑΔΗΣ 20 KW (30 HP). 

 Ηλεκτρικός πίνακας χειρισμού σε ξεχωριστό οικίσκο όπου βρίσκεται και η πομόνα. 

 Δοχείο αυτόματης πλήρωσης στήλης. 

 Τοπική μονάδα ελέγχου (piccolo) από το αντλιοστάσιο Β για την πλήρωση της λίμνης. 

 

Γεώτρηση Γ2  

 Υποβρύχια αντλία PLEUGER με κινητήρα 20 KW (30 HP). 

 Ηλεκτρικός πίνακας χειρισμού που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο Β’. 

 Τοπική μονάδα ελέγχου (piccolo) από το αντλιοστάσιο Β για την πλήρωση της λίμνης 

και αν απαιτηθεί και για πλήρωση της δεξαμενής του αντλιοστασίου Α’. Ο έλεγχος της 

κατεύθυνσης του νερού γίνεται σε παρακείμενο φρεάτιο με πνευματικές βάνες. 

 

Δίπλα στο Αντλιοστάσιο Α’ υπάρχει η Γ3 γεώτρηση. Το νερό της αποθηκεύεται σε υπόγεια 

δεξαμενή στο Αντλιοστάσιο Α’ και χρησιμοποιείται για την άρδευση εντός και πέριξ του άλσους. 
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 Υποβρύχια αντλία PLEUGER με κινητήρα 20 KW (30 HP). 

 Ηλεκτρικός πίνακας χειρισμού που βρίσκεται στο αντλιοστάσιο Α’. 

 Τοπική μονάδα ελέγχου (piccolo) από το αντλιοστάσιο Α’ για την πλήρωση της 

δεξαμενής του αντλιοστασίου Α’. 

10. Φρεάτιο ελέγχου στάθμης – Δεξαμενή αποκατάστασης. 

Παραπλεύρως της λίμνης υπάρχει φρεάτιο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ηλεκτρόδια στάθμης 

(τεμ. 3), με τα οποία ελέγχεται η στάθμη του νερού της λίμνης και γίνεται η αυτόματη πλήρωση 

μέσω των γεωτρήσεων. 

Επίσης, υπάρχει η δεξαμενή αποκατάστασης, στην οποίο συλλέγεται το νερό από το 

περιμετρικό κανάλι υπερχείλισης μαζί με όλα τα επιπλέοντα σωματίδια και από εκεί με σωληνώσεις 

διοχετεύεται για φιλτράρισμα στο Αντλιοστάσιο Β’. 

11. Πυροσβεστικές φωλιές. 

Εντός και πέριξ του Άλσους υπάρχουν 42 πυροσβεστικές φωλιές, για την άμεση επέμβαση σε 

περίπτωση πυρκαγιάς στο Άλσος. 

Οι πυροσβεστικές φωλιές είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο προληπτικής πυροπροστασίας και 

έχουν μόνιμη πίεση 7,5 bar. 

Στο ερμάριο της πυροσβεστικής φωλιάς υπάρχει εύκαμπτος σωλήνας 20 m με ακροφύσιο 

(αυλό) πυρόσβεσης, ενώ δίπλα της υπάρχει φρεάτιο εντός του οποίου είναι τοποθετημένη η 

σφαιρική βάνα αποκοπής 2” της. 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α’ 

Το Αντλιοστάσιο Α’ βρίσκεται μέσα στο άλσος. Χρησιμοποιεί το νερό της παρακείμενης 

γεώτρησης Γ3 για την άρδευση, αποθηκεύοντάς το σε υπόγεια δεξαμενή, που βρίσκεται κάτω από 

την υπερκατασκευή και έχει πρόσβαση από ανθρωποθυρίδα που βρίσκεται μέσα στο αντλιοστάσιο. 

Μέσα στην δεξαμενή υπάρχουν ηλεκτρόδια στάθμης που δίνουν πληροφορίες στην τοπική μονάδα 

για τη στάθμη της δεξαμενής και την εκκίνηση της γεώτρησης. 

1. Αντλητικό συγκρότημα άρδευσης - εξοπλισμός. 

Η άρδευση γίνεται με : 

 Δύο (2) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες άρδευσης 5,5 KW έκαστη, με παροχή περίπου 

15 m3/h. 

 Μία (1) πολυβάθμια κατακόρυφη αντλία jokey 2 KW, με παροχή περίπου 4 m3/h σε 

μανομετρικό 89 m. 

Οι αντλίες λειτουργούν μεμονωμένα ή όλες μαζί, ανάλογα με τη ζήτηση του δικτύου και κρατούν 

σταθερή πίεση δικτύου 7 Atm ανεξάρτητα παροχής. 

 

Στο αντλιοστάσιο Α’ επίσης υπάρχει ο εξής εξοπλισμός: 

 Ένα (1) φίλτρο για το νερό της υποβρύχιας αντλίας Γ3. 

 Ένα (1) δοχείο διαστολής DAF 300 lt. 

 Συλλέκτης κατάθλιψης των αντλιών άρδευσης, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με χειροκίνητη 

βάνα on – off, με υδραυλική βάνα αυτόματου ελέγχου διαρροών και άσκοπων 
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καταναλώσεων, πιεζοστάτη προστασίας των αντλιών από υπερπίεση, μηχανική βαλβίδα 

αντεπιστροφής και μανόμετρο για την ένδειξη της πίεσης του δικτύου. Υπάρχει επίσης λήψη 

½’’ για τις ανάγκες του αντλιοστασίου. 

2. Δίκτυο άρδευσης. 

Εντός και πέριξ του Άλσους υπάρχει υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων για την άρδευση του. 

Επίσης υπάρχουν φρεάτια άρδευσης εντός των οποίων είναι τοποθετημένα η σφαιρική βάνα 

αποκοπής, η υδραυλική φλοτεροβάνα μονού θαλάμου φλατζωτής συνδέσεως, ο μειωτής πίεσης σε 

ορισμένα φρεάτια, η τοπική μονάδα ελέγχου (piccolo) και το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας 

επίσης σε ορισμένα φρεάτια. 

Επίσης εκτός των ανωτέρω υπάρχουν φρεάτια διακλαδώσεως και απομόνωσης αγωγών, 

φρεάτια βανών ελέγχου, φρεάτια διακλαδώσεως καλωδιώσεων κλπ. 

Τα φρεάτια είναι εξωτερικών διαστάσεων περίπου 1,20mΧ1,20m και βάθους 1,00m. 

3. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 

Η ηλεκτρονική μονάδα που ελέγχει όλο το σύστημα πλήρως βρίσκεται μέσα στο χώρο του 

αντλιοστασίου. Συλλέγει πληροφορίες από τα επιμέρους όργανα και λειτουργεί τις αντλίες, 

συμπληρώνει τη δεξαμενή, καθαρίζει τα φίλτρα, προστατεύει τις αντλίες από ξηρά λειτουργία και 

υπερπίεση. Μέσω του μονοκαλωδιακού συστήματος επικοινωνεί με τις τοπικές μονάδες ελέγχου 

(piccolo) των σημείων άρδευσης και ανάλογα με τον προγραμματισμό πραγματοποιεί το πότισμα, 

δίνοντας εντολή να ανοίξει ή να κλείσει η βάνα ποτίσματος, παίρνοντας και την πληροφορία της 

ποσότητας του νερού που χρησιμοποιήθηκε. 

Η ηλεκτρονική μονάδα αποτελείται από: 

 Μία (1) κάρτα CPU. 

 Μία (1) αναλογική κάρτα εισόδου (analog input). 

 Μία (1) ψηφιακή κάρτα εισόδου (digital input) 64 εισόδων. 

 Δύο (2) ψηφιακές κάρτες εξόδου (digital output).  

 Μία (1) μονοκαλωδιακή κάρτα (single cable). 

 Δύο (2) αντικεραυνικά (ένα για το κάθε τμήμα του δικτύου άρδευσης). 

 Ένα (1) τροφοδοτικό 220 - 42 V. 

 Ένα (1) σύστημα ασύρματης μετάδοσης Motorola (αποστολή και λήψη δεδομένων) 

από και προς τον κεντρικό σταθμό. 

Η ηλεκτρονική μονάδα επικοινωνεί ασύρματα με τον κεντρικό σταθμό (Η/Υ) που βρίσκεται 

στο Γραφείο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, αποστέλλοντας πληροφορίες για τη 

υλοποίηση των προγραμμάτων άρδευσης, την κατάσταση του δικτύου, τυχόν σφάλματα ή 

διαρροές κ.λ.π. Η πραγματική (on-line) λειτουργία των συστημάτων άρδευσης απεικονίζεται στον 

κεντρικό σταθμό. 

Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα της εκτέλεσης προγραμμάτων άρδευσης του άλσους 

προγραμματισμένα, αλλά και έκτακτα, με την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων βανών άρδευσης 

(από τον κεντρικό σταθμό ή χειροκίνητα από το φρεάτιο άρδευσης). 

 

4. Ηλεκτρικός εξοπλισμός. 

Ένας (1) πλήρης πίνακας τροφοδοσίας τριών (3) αντλιών άρδευσης και μίας (1) γεώτρησης 

πλήρωσης της δεξαμενής του αντλιοστασίου Α’ με θερμική προστασία, ενδεικτικές λυχνίες 
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λειτουργίας ή σφάλματος, διακόπτες τριών θέσεων (OFF – ΧΕΙΡΟ- AUTO), μπουτόν ON-OFF για τη 

χειροκίνητη λειτουργία και συντήρηση. 

Επίσης, υπάρχουν όργανα για την ένδειξη τάσης και έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος γενικά 

και ειδικά στην αντλία της γεώτρησης και την υποβρύχια άρδευση, υπάρχουν όργανα με ενδείξεις 

Α/φάση. 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Β 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Καθαρισμός χώρου αντλιοστασίου Β’ – πλύσιμο με νερό και σκούπισμα 

χώρου και εισόδου αντλιοστασίου. 

Έξι (6) φορές/ έτος 

1. Δίκτυο ανακυκλοφορίας νερού. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος και εξωτερικός καθαρισμός των αντλιών ανακυκλοφορίας. Ανά μήνα 

Έλεγχος και καθαρισμός προφίλτρων αντλιών ανακυκλοφορίας. Ανά μήνα 

Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων τύπου amiad στην έξοδο των αντλιών 

ανακυκλοφορίας. 

Ανά μήνα 

Λίπανση αντλιών ανακυκλοφορίας. Ανά μήνα 

Έλεγχος υδροπνευματικών βανών. Ανά μήνα 

Έλεγχος και χειρισμός υδραυλικών βανών και βανών by-pass. Ανά μήνα 

Προγραμματισμός χρόνων λειτουργίας – ρύθμιση χρονοδιακοπτών. Ανά μήνα 

2. Δίκτυο προληπτικής πυροπροστασίας. (Κατά την περίοδο πυρασφάλειας). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος και εξωτερικός καθαρισμός των αντλιών πυροπροστασίας. Ανά μήνα 

Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου αντλιών πυροπροστασίας. Ανά μήνα 

Λίπανση αντλιών πυροπροστασίας. Ανά μήνα 

Έλεγχος και χειρισμός των πνευματικών βανών του συστήματος 

πυροπροστασίας. 

Ανά μήνα 

Έλεγχος συμπιεστή λειτουργίας πνευματικών βανών. Ανά μήνα 

Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας πρεσσοστάτη ασφαλείας. Ανά μήνα 

Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας transmitter πίεσης. Ανά μήνα 

Έλεγχος και δοκιμή συστήματος απομόνωσης ανακυκλοφορίας κατά τη 

λειτουργία της πυροπροστασίας. 

Ανά μήνα 

Έλεγχος της πίεσης και πλήρωση του πιεστικού δοχείου των αντλιών 

πυροπροστασίας. 

Δύο (2) φορές/ 

έτος 
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Δίκτυο εκτοξευτήρων (79 τεμ.) (Κατά την περίοδο πυρασφάλειας). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος και συντήρηση υδραυλικού δικτύου εκτοξευτήρων και 

υδραυλικών εξαρτημάτων φρεατίων πυλώνων πυροπροστασίας 

(υδραυλική βάνα – υδραυλική φλοτεροβάνα – μειωτής πιέσεως). 

Ανά μήνα 

Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρονικών μερών φρεατίων πυλώνων 

πυροπροστασίας (ηλεκτρονική πλακέτα piccolo, τρίοδη βάνα piccolo). 

Ανά μήνα 

Έλεγχος και χειρισμός χειροκίνητου συστήματος (μιμικού διαγράμματος) 

ενεργοποίησης εκτοξευτήρων. 

Ανά μήνα 

Έλεγχος, καθαρισμός, ρύθμιση εκτοξευτήρων νερού. Ανά μήνα 

Έλεγχος απομακρυσμένης λειτουργίας εκτοξευτήρων. 

Πριν την έναρξη της περιόδου πυρασφάλειας. 

Σε συνεργασία με το προσωπικό του Γραφείου Πρασίνου, γίνονται οι 

παρακάτω ενέργειες: 

 Δίδεται η εντολή ενεργοποίησης του εκτοξευτήρα από τον Η/Υ 

και ελέγχεται από το προσωπικό του αναδόχου εάν 

ενεργοποιήθηκε ο συγκεκριμένος εκτοξευτήρας, εάν λειτουργεί 

σωστά και εάν έχει την σωστή γωνία ρίψης του νερού. Σε 

περίπτωση μη ορθής λειτουργίας γίνονται οι απαιτούμενες 

ενέργειες προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο εκτοξευτήρας.  

 Γίνεται έλεγχος της σωστής επιστροφής της εντολής στον Η/Υ 

και αν απεικονίζεται σωστά η λειτουργία του εκτοξευτήρα.  

 Δίδεται η εντολή απενεργοποίησης του εκτοξευτήρα και 

ελέγχεται από το προσωπικό του αναδόχου εάν 

απενεργοποιήθηκε ο συγκεκριμένος εκτοξευτήρας. 

 Τέλος, γίνεται έλεγχος της χειροκίνητης ενεργοποίησης – 

απενεργοποίησης του εκτοξευτήρα, τοπικά από το φρεάτιο στη 

βάση του. 

Μία φορά/ έτος 

3. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος PLC και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αντλιοστασίου  Β΄. 

Έλεγχος όλων των συστημάτων που εποπτεύονται από το PLC 

(Γεωτρήσεις – σύστημα ανακυκλοφορίας – σύστημα πυροπροστασίας – 

piccolo γεωτρήσεων, αντικεραυνικά κλπ.) 

 

Ανά μήνα 

Έλεγχος λειτουργίας προγραμμάτων SCADA και PLC. 

 

Ανά μήνα 
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4. Ηλεκτρικός εξοπλισμός. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων, καλωδιώσεων, ασφαλειών, 

ενδεικτικών, ρελέ ισχύος, θερμικών κλπ. πινάκων αντλιοστασίου Β. 

 Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης. 

 Πίνακας μεταγωγής από ΔΕΗ σε Η/Ζ σε περίπτωση διακοπής. 

 Πίνακας αυτοματισμών και ελέγχου Η/Ζ. 

 Γενικός πίνακας διανομής. 

 Πίνακας τεσσάρων (4) αντλιών ανακυκλοφορίας, δύο (2) 

δοσομετρικών αντλιών και υποβρύχιων περιμετρικών φωτιστικών 

λίμνης. 

 Πίνακας αντλιών πυροπροστασίας. 

 Πίνακας γεωτρήσεων. 

 Πίνακας σιντριβανιών (αντλιών και φωτιστικών). 

Ανά μήνα 

Έλεγχος, συντήρηση, καθαρισμός και συσφίξεις ακροδεκτών ηλεκτρικών 

πινάκων τροφοδοσίας των συστημάτων. 

Δύο (2) φορές/ 

έτος 

5. Δεξαμενές χημικών πρόσθετων. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος, ρύθμιση και καθαρισμός των δύο (2) δοσομετρικών αντλιών 

χημικών λίμνης. 

Μία φορά/ έτος 

Έλεγχος των δύο (2) δεξαμενών χημικών και συστήματος διακοπής σε 

περίπτωση εκκένωσης δεξαμενής. 

Μία φορά/ έτος 

Προγραμματισμός χρόνων λειτουργίας, ρύθμιση χρονοδιακοπτών. Μία φορά/ έτος 

6. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ – δοκιμή ετοιμότητας – δοκιμές μεταγωγής και 

5λεπτη λειτουργία. Έλεγχος των συσσωρευτών εκκίνησης. 

Ανά μήνα 

Συντήρηση του Η/Ζ (αλλαγή λαδιών, παραφλού, φίλτρων κ.λ.π.) για τη 

σωστή και ασφαλή λειτουργία του. 

Μία φορά/ έτος 

7. Υποσταθμός ΔΕΗ (Υ/Σ) – Μ/Σ Μέσης Τάσης. 

Ο Υ/Σ ελέγχεται και συντηρείται από τη ΔΕΗ.  

Ο Μ/Σ και το πεδίο Μέσης Τάσης ελέγχονται και συντηρούνται από εξειδικευμένο 

Ηλεκτρολόγο και απαγορεύεται η πρόσβαση οποιουδήποτε άλλου ατόμου. 
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8. Σιντριβάνια (12 τεμ.). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος λειτουργίας αντλιών σιντριβανιών. Ανά μήνα 

Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών σιντριβανιών και υποβρύχιων 

προβολέων. 

Ανά μήνα 

Έλεγχος πινάκων μετασχηματιστών υποβρυχίων προβολέων. Ανά μήνα 

Έλεγχος και δοκιμές λειτουργίας συστήματος ανεμομέτρου. Ανά μήνα 

Προγραμματισμός χρόνων λειτουργίας και ρυθμίσεις ωρών 

χρονοδιακοπτών (λόγω αλλαγής του χρόνου ανατολής και δύσης ηλίου). 

Ανά μήνα 

Καθαρισμός φίλτρων και στομίων 12 αντλιών σιντριβανιών. 

Περιλαμβάνει τις εργασίες : 

 Αποσύνδεση αντλίας από τη σωλήνα τροφοδοσίας. 
 Αποσύνδεση αντλίας από τα πλαϊνά στηρίγματα. 
 Αποξήλωση του εξωτερικού φίλτρου σήτας. 
 Χημικός καθαρισμός του εξωτερικού φίλτρου σήτας. 
 Μηχανικός καθαρισμός του στομίου αναρρόφησης. 
 Απόξεση – πλύσιμο – καθαρισμός της αντλίας εξωτερικά και 

ειδικά του τμήματος που περιβάλλεται από το φίλτρο σήτας. 

 Επανατοποθέτηση του φίλτρου σήτας. 
 Επανασύνδεση της αντλίας στα πλαϊνά στηρίγματα. 
 Επανασύνδεση αντλίας στο σωλήνα τροφοδοσίας. 

 

Μία φορά/ έτος 

Καθαρισμός πτερυγίων 12 αντλιών σιντριβανιών. 

Περιλαμβάνει τις εργασίες : 

 Αποσύνδεση αντλίας από τη σωλήνα τροφοδοσίας. 
 Αποσύνδεση αντλίας από τα πλαϊνά στηρίγματα. 
 Αποσύνδεση της αντλίας από την ηλεκτρική παροχή. 
 Μεταφορά της αντλίας στο εργοστάσιο αντλιών. 
 Ολοκληρωτικό λύσιμο της αντλίας – πτερυγίων κλπ. 
 Χημικός καθαρισμός όλων των εσωτερικών εξαρτημάτων της 

αντλίας (πτερύγια κλπ) αλλά και των εξωτερικών τμημάτων 
(στόμια – φίλτρο σήτας κλπ). 

 Μηχανικός καθαρισμός του στομίου αναρρόφησης. 
 Επανασύνδεση και δοκιμή της αντλίας. 
 Μεταφορά από το εργοστάσιο. 
 Επανασύνδεση της αντλίας στα πλαϊνά στηρίγματα. 
 Επανασύνδεση αντλίας στο σωλήνα τροφοδοσίας. 
 Επανασύνδεση της αντλίας στην ηλεκτρική παροχή. 

Μία φορά/ έτος  

9. Φρεάτιο πλήρωσης – Δεξαμενή αποκατάστασης. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων στάθμης της λίμνης και ρύθμιση 

στάθμης πλήρωσης από τις γεωτρήσεις. 

Ανά μήνα 

Καθαρισμός δεξαμενής αποκατάστασης. Δύο (2) φορές/ 

έτος 
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10. Γεωτρήσεις. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος και δοκιμές λειτουργίας γεωτρήσεων. Ανά μήνα 

Έλεγχος αυτόματης λειτουργίας πλήρωσης και πιθανών διαρροών στα 

φρεάτια των γεωτρήσεων. 

Ανά μήνα 

Καθαρισμός φρεατίων υποβρύχιων γεωτρήσεων και καθαρισμός 

οικίσκου πομόνας. 

Ανά μήνα 

 

11. Πυροσβεστικές φωλιές (42 τεμ.) - Πριν την έναρξη της περιόδου πυρασφάλειας. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Απόξεση της βάσης της πυροσβεστικής φωλιάς, της σωλήνας εισόδου 

και ολόκληρης της φωλιάς από σκουριές, άλατα κλπ. 

Μία φορά/ έτος 

Καθαρισμός από τα άλατα με ειδικό χημικό ruinet των κουμπωμάτων 

της βάνας, του εύκαμπτου σωλήνα και του ακροφυσίου (αυλός) 

εκτόξευσης ύδατος. 

Μία φορά/ έτος 

Άνοιγμα του εύκαμπτου σωλήνα, για έλεγχο κατάστασης αυτού και 

δοκιμή εκτόξευσης νερού. 

Μία φορά/ έτος 

Επισκευή, λίπανση μεντεσέδων και κλεισίματος θυρών. Μία φορά/ έτος 

Ελαιοχρωματισμός της βάσης της πυροσβεστικής φωλιάς και της 

σωλήνας εισόδου με ελαιόχρωμα πράσινο, σε δύο στρώσεις. 

Μία φορά/ έτος 

Ελαιοχρωματισμός ολόκληρης της πυροσβεστικής φωλιάς εξωτερικά και 

εσωτερικά με ελαιόχρωμα κόκκινο σε δύο στρώσεις. 

Μία φορά/ έτος 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α’ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Καθαρισμός χώρου αντλιοστασίου Α – πλύσιμο με νερό και σκούπισμα 

χώρου και εισόδου αντλιοστασίου. 

Έξι (6) φορές/ έτος 

Καθαρισμός υπόγειας δεξαμενής αντλιοστασίου Α’. Μία φορά/ έτος 

1. Αντλίες άρδευσης. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος και εξωτερικός καθαρισμός των αντλιών άρδευσης. Ανά μήνα 

Έλεγχος και καθαρισμός φίλτρου υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης. Ανά μήνα 

Έλεγχος ποτηριών πυθμένος αντλιών άρδευσης. Ανά μήνα 

Έλεγχος υδροπνευματικών βανών. Ανά μήνα 
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Έλεγχος και χειρισμός υδραυλικών βανών. Ανά μήνα 

Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης δικτύου άρδευσης. Ανά μήνα 

Έλεγχος της πίεσης και πλήρωση του πιεστικού δοχείου των αντλιών 

άρδευσης. 

Τέσσερις (4) 

φορές/ έτος 

2. Δίκτυο άρδευσης. (Κατά τη θερινή περίοδο). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος και συντήρηση υδραυλικού δικτύου άρδευσης και υδραυλικών 

εξαρτημάτων φρεατίων άρδευσης (υδραυλική βάνα – υδραυλική 

φλοτεροβάνα – μειωτής πιέσεως). 

Ανά μήνα 

Έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρονικών μερών φρεατίων άρδευσης 

(ηλεκτρονική πλακέτα piccolo, τρίοδη βάνα piccolo). 

Ανά μήνα 

Έλεγχος και χειρισμός στάσεων άρδευσης. Ανά μήνα 

Έλεγχος, καθαρισμός, ρύθμιση εξαρτημάτων φρεατίων άρδευσης. Ανά μήνα 

3. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος PLC και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αντλιοστασίου  Α΄. 

Έλεγχος όλων των συστημάτων που εποπτεύονται από το PLC 

(Γεωτρήσεις – σύστημα άρδευσης - piccolo γεωτρήσεων, αντικεραυνικά 

κλπ) 

Ανά μήνα 

Έλεγχος λειτουργίας προγραμμάτων SCADA και PLC. Ανά μήνα 

4. Ηλεκτρικοί πίνακες. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων, καλωδιώσεων, ασφαλειών, 

ενδεικτικών, ρελέ ισχύος, θερμικών κλπ. πινάκα αντλιοστασίου Α΄.- 

Πίνακας 3 αντλιών άρδευσης – γεώτρησης πλήρωσης. 

Ανά μήνα 

Έλεγχος, συντήρηση, καθαρισμός και συσφίξεις ακροδεκτών ηλεκτρικών 

πινάκων τροφοδοσίας των συστημάτων. 

Δύο (2) φορές/ 

έτος 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν τους χώρους των εγκαταστάσεων 

που θα συντηρηθούν και να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού βεβαίωση από την αρμόδια 

υπηρεσία ότι έχουν επισκεφθεί τους χώρους. 

Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ (ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αποξήλωση – επισκευή και επανατοποθέτηση αντλίας. 

Αποξήλωση – αντικατάσταση πτερωτής αντλίας. 
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Αντικατάσταση ρουλεμάν, στεγανών κ.λ.π. αντλίας. 

Αντικατάσταση ολόκληρου σετ πτερυγίων-άξονα, κουζινέτων κ.λ.π. αντλίας. 

Περιέλιξη κινητήρα αντλίας.  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, PLC, SCADA 

Ρύθμιση - διόρθωση προγραμμάτων PLC, SCADA. 

Αντικατάσταση – επισκευή καρτών – τροφοδοτικού PLC. 

Αντικατάσταση – επισκευή αντικεραυνικών. 

Αντικατάσταση κεραίας PLC και καλωδίου σύνδεσης 

Αντικατάσταση μπαταριών, ασφαλειών αυτοματισμών, πριζών δοσομετρικών αντλιών, 

ανεμιστήρων, επιτηρητών τάσεων κ.λ.π.  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ (Στο άδειασμα της λίμνης). 

Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτιστικών σιντριβανιών.  

Αντικατάσταση χρωματιστών κρυστάλλων φωτιστικών σιντριβανιών.  

Αντικατάσταση κρυστάλλων φωτιστικών σιντριβανιών.  

Αντικατάσταση λάστιχων, στυπιοθλιπτών, καλωδίων κ.λ.π. φωτιστικών σιντριβανιών.  

Αποξήλωση – επισκευή (αλλαγή κινητήρα κ.λ.π.) και επανατοποθέτηση αντλίας σιντριβανιών.  

Επισκευή σωληνώσεων σιντριβανιών.  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ 

ΦΩΛΙΩΝ, ΔΙΚΤΎΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Αντικατάσταση παλμικού υδρόμετρου γεώτρησης. 

Επισκευή φλοτέρ πλήρωσης δοχείου πλήρωσης γεώτρησης. 

Αντικατάσταση δοχείου πλήρωσης γεώτρησης. 

Αντικατάσταση ιμάντων γεώτρησης 

Επισκευή σωληνώσεων γεωτρήσεων. 

Αντικατάσταση ή επισκευή εκτοξευτήρων νερού. 

Αντικατάσταση τοπικής μονάδας ελέγχου (piccolo) (υδραυλικό μέρος, ηλεκτρονική πλακέτα). 

Αντικατάσταση relay piccolo γεώτρησης 

Αντικατάσταση βάνας αποκοπής. 

Εγκατάσταση νέας πυροσβεστικής φωλιάς, στις προβλεπόμενες θέσεις στις οποίες δεν υπάρχει 
και αντικατάσταση ολόκληρης της πυροσβεστικής φωλιάς, όπου αυτή είναι κατεστραμμένη.  

Αντικατάσταση στήριξης πυροσβεστικής φωλιάς.  

Αντικατάσταση ή επισκευή ή συντήρηση της βάνας 2" του νερού της πυροσβεστικής φωλιάς. 
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Εκτός των προαναφερόμενων εργασιών ενδέχεται να προκύψουν και άλλες. Για την κάλυψη 

όλων αυτών των εργασιών προβλέπεται ένα ποσό στον προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό δεν είναι 

υποχρεωτικό να απορροφηθεί, παρά μόνο εφόσον υπάρξει βλάβη και απαιτηθεί επισκευή. Η 

τιμολόγηση των εν λόγω εργασιών θα γίνεται μετά την υποβολή προσφοράς από τον ανάδοχο και 

την έγκριση αυτής από το Δήμο. Στο ποσό αυτό δεν θα υπολογισθεί η έκπτωση του αναδόχου.  

 

Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω:  

 Τήρηση ημερολογίου από τον ανάδοχο, το οποίο θα υποβάλλεται για έγκριση από την 

υπηρεσία. 

 Υποβολή κατάστασης με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε επόμενο έλεγχο και 

τακτική συντήρηση. 

 Σε περίπτωση βλάβης, να ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος της βλάβης. Να 

καταθέτει κατάλογο με τα υλικά - ανταλλακτικά που απαιτούνται και κόστος αυτών και αν η 

βλάβη δεν περιγράφεται στις προαναφερόμενες εργασίες, το κόστος αποκατάστασής της. Η 

προσφορά του αναδόχου θα εγκρίνεται από το Δήμο, θα εκτελείται η εργασία και μετά θα 

τιμολογείται από τον ανάδοχο. 

 Όλα τα υλικά και συσκευές που θα απαιτηθεί αντικατάσταση τους θα είναι καινούργια, σε 

άριστη κατάσταση και κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. 

 Τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των εργασιών. Για 
την κάλυψη τους θα γίνεται προμήθεια από το Δήμο. Εάν απαιτηθεί η τοποθέτηση κάποιου 
υλικού – ανταλλακτικού από τον ανάδοχο, το κόστος αυτού δεν θα προεξοφλείται από το 
Δήμο. 

 

Η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών θα πραγματοποιείται από το υπαλληλικό 

προσωπικό του Δήμου:   

 Καθημερινός έλεγχος και καθαρισμός της επιφάνειας του πυθμένα και του νερού της 

λίμνης από φύλλα και άλλα σκουπίδια καθώς και του περιμετρικού καναλιού. 

 Καθημερινός έλεγχος σιντριβανιών – φωτιστικών λίμνης – φρεατίων λίμνης.  

 Καθημερινός έλεγχος αντλιών πυρόσβεσης και ανακυκλοφορίας. 

 Καθημερινός έλεγχος δοσομετρικών αντλιών. 

 Καθημερινός έλεγχος υδροπνευματικών βανών. 

 Καθημερινός έλεγχος ηλεκτρικών πινάκων – ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στα 

Αντλιοστάσια Α, Β και πομόνας. 

 Καθημερινός έλεγχος και συντήρηση του δικτύου κανονιών – φρεατίων. 

 Πλήρης καθαρισμός του πυθμένα και των τοιχωμάτων, κατά το άδειασμα της λίμνης. 

 Καθαρισμός τραπεζιών φωτιστικών και υποβρύχιων προβολέων, κατά το άδειασμα της 

λίμνης. 

 Τήρηση ημερολογίου ελέγχου των αντλιοστασίων και καταγραφή των παρατηρήσεων 

ή ανωμαλιών λειτουργίας του συστήματος. 

 Έγκαιρη προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων. 

 Προειδοποίηση για το άδειασμα της λίμνης για το καλύτερο προγραμματισμό των 

εργασιών. 
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Σε περίπτωση που ο Δήμος διαπιστώνει βλάβη ή δυσλειτουργία σε κάποιο σύστημα εκ των 

ανωτέρω, οφείλει έγκαιρα να ειδοποιεί τον ανάδοχο και να τον προμηθεύει με τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά, ώστε με τη σειρά του ο ανάδοχος να προβαίνει στην ταχεία αποκατάστασή τους. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι παραπάνω εργασίες είναι ενδεικτικές, καταγράφονται σύμφωνα με την 

εμπειρία των προηγούμενων ετών συντήρησης (2006-2019) και ενδέχεται να τροποποιηθούν. Στις 

παραπάνω εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται υλικά, ανταλλακτικά και λοιπά εξαρτήματα, τα οποία 

θα παραδίδονται από τον Δήμο στον ανάδοχο για την τοποθέτησή τους. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να αυξομειώσει τις επιμέρους ποσότητες (τεμάχια ή φορές ανά έτος) 

των άρθρων της παρούσας μελέτης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα σε Ευρώ να μην 

ξεπερνάει το συνολικό ποσό της σχετικής συμβάσεως. 

 

Νέα Χαλκηδόνα, 09/04/2020 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 
Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ 

 A.M. : 11 / 2020 
 ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.30.6262.043 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (όπως περιγράφονται στην 

τεχνική περιγραφή) 

ΤΕΜ. ΦΟΡΕΣ 

/ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Καθαρισμός χώρου αντλιοστασίου Β’ – πλύσιμο με 

νερό και σκούπισμα χώρου και εισόδου 

αντλιοστασίου. 

1 6 50,00 300,00 

2 Συντήρηση αντλιών και δικτύου ανακυκλοφορίας 

νερού. 

1 11 400,00 4.400,00 

3 Συντήρηση αντλιών και δικτύου προληπτικής 
πυροπροστασίας. (Κατά την περίοδο 

πυρασφάλειας.) 

1 6 400,00 2.400,00 

4 Έλεγχος της πίεσης και πλήρωση του πιεστικού 
δοχείου των αντλιών πυροπροστασίας. 

1 2 50,00 100,00 

5 Συντήρηση δικτύου 79 εκτοξευτήρων (Κατά την 

περίοδο πυρασφάλειας) 

1 6 950,00 5.700,00 

6 Έλεγχος απομακρυσμένης λειτουργίας 
εκτοξευτήρων. 

Πριν την έναρξη της περιόδου πυρασφάλειας. 

1 1 600,00 600,00 

7 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Αντλιοστασίου 
Β' 

1 12 200,00 2.400,00 

8 Συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού Αντλιοστασίου Β' 1 12 200,00 2.400,00 

9 Έλεγχος, συντήρηση, καθαρισμός και συσφίξεις 

ακροδεκτών ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας των 

συστημάτων. 

1 2 500,00 1.000,00 

10 Συντήρηση των δύο δεξαμενών χημικών πρόσθετων 

και των δύο δοσομετρικών αντλιών. 

1 1 100,00 100,00 

11 Έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ – δοκιμή ετοιμότητας – 
δοκιμές μεταγωγής και 5λεπτη λειτουργία. Έλεγχος 

των συσσωρευτών εκκίνησης. 

1 12 50,00 600,00 

12 Γενική συντήρηση Η/Ζ, αλλαγή λαδιών, παραφλού, 

φίλτρα κ.λ.π. 

1 1 1.000,00 1.000,00 

13 Συντήρηση σιντριβανιών. 1 11 300,00 3.300,00 

14 Καθαρισμός φίλτρων και στομίων αντλιών 
σιντριβανιών. 

12 1 70,00 840,00 

15 Καθαρισμός πτερυγίων αντλιών σιντριβανιών. 12 1 400,00 4.800,00 

16 Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων στάθμης της 

λίμνης και ρύθμιση στάθμης πλήρωσης από τις 
γεωτρήσεις. 

1 11 50,00 550,00 

17 Καθαρισμός δεξαμενής αποκατάστασης. 1 2 300,00 600,00 
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18 Συντήρηση γεωτρήσεων. 1 12 200,00 2.400,00 

19 Συντήρηση δικτύου και 42 πυροσβεστικών φωλιών 1 1 3.000,00 3.000,00 

20 Καθαρισμός χώρου αντλιοστασίου Α – πλύσιμο με 
νερό και σκούπισμα χώρου και εισόδου 

αντλιοστασίου. 

1 6 50,00 300,00 

21 Καθαρισμός υπόγειας δεξαμενής αντλιοστασίου Α'. 1 1 500,00 500,00 

22 Συντήρηση αντλιών άρδευσης Αντλιοστασίου Α'. 1 12 300,00 3.600,00 

23 Έλεγχος της πίεσης του πιεστικού δοχείου των 
αντλιών άρδευσης. 

1 4 50,00 200,00 

24 Συντήρηση δικτύου άρδευσης 1 6 400,00 2.400,00 

25 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Αντλιοστασίου 
Α' 

1 12 150,00 1.800,00 

26 Συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού Αντλιοστασίου Α' 1 12 100,00 1.200,00 

27 Έλεγχος, συντήρηση, καθαρισμός και συσφίξεις 
ακροδεκτών ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας των 

συστημάτων Αντλιοστασίου Α. 

1 2 150,00 300,00 

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

      46.790,00 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΜ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ (ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) 1 13.210,00 13.210,00 

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ 13.210,00 

      

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 46.790,00 

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ 13.210,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

 Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 
 
 

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 

Πολ. Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ 

 A.M. : 11 / 2020 
 ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.30.6262.043 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (όπως περιγράφονται στην 
τεχνική περιγραφή) 

ΤΕΜ. ΦΟΡΕΣ 

/ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Καθαρισμός χώρου αντλιοστασίου Β’ – πλύσιμο με 

νερό και σκούπισμα χώρου και εισόδου 
αντλιοστασίου. 

1 6     

2 Συντήρηση αντλιών και δικτύου ανακυκλοφορίας 

νερού. 

1 11     

3 Συντήρηση αντλιών και δικτύου προληπτικής 

πυροπροστασίας. (Κατά την περίοδο 
πυρασφάλειας.) 

1 6     

4 Έλεγχος της πίεσης και πλήρωση του πιεστικού 

δοχείου των αντλιών πυροπροστασίας. 

1 2     

5 Συντήρηση δικτύου 79 εκτοξευτήρων (Κατά την 
περίοδο πυρασφάλειας) 

1 6     

6 Έλεγχος απομακρυσμένης λειτουργίας 
εκτοξευτήρων. 

Πριν την έναρξη της περιόδου πυρασφάλειας. 

1 1     

7 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Αντλιοστασίου 

Β' 

1 12     

8 Συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού Αντλιοστασίου Β' 1 12     

9 Έλεγχος, συντήρηση, καθαρισμός και συσφίξεις 

ακροδεκτών ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας των 
συστημάτων. 

1 2     

10 Συντήρηση των δύο δεξαμενών χημικών πρόσθετων 

και των δύο δοσομετρικών αντλιών. 

1 1     

11 Έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ – δοκιμή ετοιμότητας – 

δοκιμές μεταγωγής και 5λεπτη λειτουργία. Έλεγχος 

των συσσωρευτών εκκίνησης. 

1 12     

12 Γενική συντήρηση Η/Ζ, αλλαγή λαδιών, παραφλού, 
φίλτρα κ.λ.π. 

1 1     

13 Συντήρηση σιντριβανιών. 1 11     

14 Καθαρισμός φίλτρων και στομίων αντλιών 

σιντριβανιών. 

12 1     

15 Καθαρισμός πτερυγίων αντλιών σιντριβανιών. 12 1     

16 Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων στάθμης της 
λίμνης και ρύθμιση στάθμης πλήρωσης από τις 

γεωτρήσεις. 

1 11     
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17 Καθαρισμός δεξαμενής αποκατάστασης. 1 2     

18 Συντήρηση γεωτρήσεων. 1 12     

19 Συντήρηση δικτύου και 42 πυροσβεστικών φωλιών 1 1     

20 Καθαρισμός χώρου αντλιοστασίου Α – πλύσιμο με 

νερό και σκούπισμα χώρου και εισόδου 

αντλιοστασίου. 

1 6     

21 Καθαρισμός υπόγειας δεξαμενής αντλιοστασίου Α'. 1 1     

22 Συντήρηση αντλιών άρδευσης Αντλιοστασίου Α'. 1 12     

23 Έλεγχος της πίεσης του πιεστικού δοχείου των 

αντλιών άρδευσης. 

1 4     

24 Συντήρηση δικτύου άρδευσης 1 6     

25 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Αντλιοστασίου 

Α' 

1 12     

26 Συντήρηση ηλεκτρικού εξοπλισμού Αντλιοστασίου Α' 1 12     

27 Έλεγχος, συντήρηση, καθαρισμός και συσφίξεις 

ακροδεκτών ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας των 

συστημάτων Αντλιοστασίου Α. 

1 2     

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

        

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΜ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ (ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) 1 13.210,00 13.210,00 

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ 13.210,00 

      

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

 ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ   

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 Φ.Π.Α. 24%   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 
 
 

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 

Πολ. Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ 

 A.M. : 11 / 2020 
 ΠΡΟΫΠ: 74.700,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 Κ.Α.: 02.30.6262.043 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στις εργασίες για τη «Συντήρηση Η/Μ & 

λοιπών εγκαταστάσεων λίμνης, συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης άλσους»,  

(CPV: 50324100-3). 

β) Τόπος παράδοσης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται ο χώρος της λίμνης και του άλσους, 

στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης, από τους οποίους τους έντεκα (11) μήνες θα εκτελούνται εργασίες για τη συντήρηση 

των Η/Μ εγκαταστάσεων του άλσους, ενώ τον ένα (1) μήνα που θα είναι άδεια η λίμνη μερικές 

εργασίες δεν θα εκτελούνται. 

Η παράδοση των ποσοτήτων της εργασίας θα γίνεται τμηματικά, όπως περιγράφεται στην 

Τεχνική Περιγραφή και ανάλογα με τις ανάγκες του δήμου. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των εργασιών και της δαπάνης που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του 

συνόλου των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 

παραταθεί μέχρι το 50 % αυτής. 

γ) Η συνολική δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 

60.000,00€ συν Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή στο ποσό των 74.400,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

02.30.6262.043 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 κατά ποσό 59.078,20 €, ενώ η 

δαπάνη των 15.321,80€ προβλέπεται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη 

διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 117, των άρθρων 216 έως και 220 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/2016. 
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 την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 

 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και τις 

ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά είναι:  

α) Διακήρυξη. 

β) Προσφορά. 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

δ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

ε) Τεχνική περιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 4 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 

στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφ’ όσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 

κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την συντήρηση 

παρόμοιων συστημάτων (κολυμβητικές δεξαμενές ή πισίνες, πυροσβεστικά συστήματα με 

εκτοξευτήρες και συστήματα άρδευσης, προγραμματιζόμενα και ελεγχόμενα από σύστημα PLC 

– SCADA), παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της εργασίας, καθώς και κάθε σχετικό 

στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους. 

3. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: 

α. Τη φερεγγυότητά τους. 

β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. 

γ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της 

διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι 

δεν αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, μπορεί αιτιολογημένα να 

μην αποδεχθεί την προσφορά του διαγωνιζόμενου, του οποίου οι αντιρρήσεις - επιφυλάξεις 

κρίνονται ουσιώδεις. 

5. Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έλαβε υπόψη 

κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες όλων των εγκαταστάσεων που θα 

συντηρηθούν ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να προσκομισθεί αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να 

υποβάλλουν προσφορά σε δύο φακέλους, εκ των οποίων ο εξωτερικός φάκελος θα 

συμπεριλαμβάνει, τα εκτός από τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και τα παρακάτω 
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δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) και σφραγισμένο ξεχωριστό φάκελο με την οικονομική 

προσφορά. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδείξουν την φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους 

αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες καταθέτοντας (στον φάκελο των δικαιολογητικών). 

1. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών ή έργων συντήρησης 

δημοσίων ή δημοτικών κολυμβητηρίων ή αντίστοιχων δεξαμενών και παρόμοιων εργασιών ή 

έργων συντήρησης πυρόσβεσης με εκτοξευτήρες & συστήματα άρδευσης, προγραμματιζόμενα 

και ελεγχόμενα από σύστημα PLC – SCADA, από τους αντίστοιχους φορείς αυτών. 

Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει 

παρόμοιες ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες ή έργα συντήρησης με τις δημοπρατούμενες και αυτά 

θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή των έργων συντήρησης 

και να διευκρινίζουν αν αυτά εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν 

κανονικά. Για την απόδειξη του παρόμοιου των εργασιών θα πρέπει να προσκομιστεί και η 

αντίστοιχη τεχνική έκθεση (περιγραφή) της μελέτης των εργασιών ή έργων συντήρησης. 

Από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα θα πρέπει να πιστοποιείται η ύπαρξη τριετούς τουλάχιστον 

εμπειρίας στην εκτέλεση ανάλογων εργασιών ή έργων συντήρησης, η οποία θα πρέπει να είναι 

μέσα στην τελευταία πενταετία. 

Διευκρινίζεται ως προς τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ή έργων συντήρησης για τον 

υπολογισμό της εμπειρίας, ότι ως χρόνος υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τη 

βεβαίωση περαίωσης. Για διευκόλυνση της επιτροπής διαγωνισμού, οι εργασίες ή τα έργα 

συντήρησης να αναγράφονται σε πίνακα, στον οποίο να φαίνεται ο τίτλος, η ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, η ημερομηνία περαίωσης, ο προϋπολογισμός και η χρονική διάρκεια 

τους.  

2. Βεβαίωση εγγραφής από ένα από τα επαγγελματικά η εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος – μέλος εγκατάστασής τους. 

3. Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους των εγκαταστάσεων που 

θα συντηρηθούν. 

4. Βεβαίωση ότι, η επιχείρηση στελεχώνεται ή διαθέτει στο προσωπικό της με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας Διπλ. Μηχανικό (Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο η Χημικό Μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε.), 

ειδικευμένο στη συντήρηση παρόμοιων εργασιών, ο οποίος θα φέρει την πλήρη ευθύνη της 

ασφαλούς και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. 

5. Κατάσταση των εξειδικευμένων στην συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών και 

συστημάτων πυρόσβεσης, ατόμων που διαθέτει η εταιρεία, με περιγραφή του ακριβούς 

αντικειμένου του κάθε ενός από αυτά, καθώς και της διεύθυνσης έδρας του. 

6. Η επιχείρηση πρέπει απαραίτητα να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό που να γνωρίζει από 

εγκατάσταση - προγραμματισμό και λειτουργία αντίστοιχων συστημάτων PLC – SCADA της 

Motorola αφού αυτής της εταιρείας είναι το εγκατεστημένο σύστημα.  

Ειδικά για τον τεχνικό που γνωρίζει τον προγραμματισμό PLC – SCADA θα πρέπει να 

αποδεικνύεται η εμπειρία του με τις απαραίτητες βεβαιώσεις – πιστοποιητικά εκπαίδευσης σε 

συστήματα Motorola, βιογραφικό κλπ. 

Ο τεχνικός θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων 
αυτομάτου ελέγχου στον τομέα της άρδευσης και στην εγκατάσταση και συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων. 
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7. Η συνεργασία του τεχνικού με την εταιρεία θα πρέπει να αποδεικνύεται η με κατάσταση 
μισθοδοσίας αν είναι μόνιμος υπάλληλος, η με συμφωνητικά θεωρημένα από την εφορία η με 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.  

8. Η κατάσταση με τα εξειδικευμένα άτομα θα πρέπει να συνοδεύεται και από έγγραφα που να 

αποδεικνύουν τη συνεργασία των τεχνικών αυτών με την επιχείρηση (αν είναι μόνιμοι 

υπάλληλοι, κατάσταση προσωπικού και αν είναι εξωτερικοί συνεργάτες συμφωνητικά 

θεωρημένα από εφορία ή αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). Συμφωνητικά ή τιμολόγια 

με ημερομηνία τελευταίου τριμήνου δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. 

9. Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του αναδόχου, για τη συνεννόηση, σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί τον 
ΔΗΜΟ. 

 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 

Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου 

συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται, σύμφωνα με του άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός 

Φ.Π.Α. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συμμετοχής πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υπό εκτέλεση εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 

παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ 8 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζεται εντός 24 ωρών από τη λήψη τηλεφωνήματος ή 

αποστολή fax. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο ή δελτία-έντυπα συντήρησης, στα οποία θα 

καταγράφονται η τακτική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης (τακτική συντήρηση), η το 

προσωπικό σε αριθμό και ειδικότητα που εκτέλεσε τη συντήρηση, τυχόν έκτακτα συμβάντα και 

άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο ή τα έντυπα 
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συντήρησης θα συνυπογράφονται από τον αντιπρόσωπο του αναδόχου, ο οποίος θα εκτελεί τις 

εργασίες και τον υπεύθυνο του χώρου των εγκαταστάσεων. Αντίγραφο του ημερολογίου ή των 

εντύπων θα παραδίδονται στον υπεύθυνο του χώρου των εγκαταστάσεων και θα φυλάσσονται στο 

χώρο των εγκαταστάσεων. Επίσης ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στον επόπτη της σύμβασης. 

(Άρθρο 216 του Ν. 4412/2016). 

Μετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει αναλυτική 

τεχνική έκθεση με την υφιστάμενη κατάσταση του εξοπλισμού και οικονομοτεχνική πρόταση για 

την επισκευή βλαβών που θα διαπιστωθούν. Το κόστος των υλικών που θα προκύψουν δεν θα 

προεξοφλείται από το Δήμο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληρώνει με δαπάνες του, το προσωπικό που απασχολεί και το 

ασφαλιστικό του ταμείο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των εργασιών. Η 

εργασία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα 

γίνεται αποδεκτή. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, 

χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του 

δήμου. Τον ίδιο βαρύνουν και οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

 
 
 

Μ. ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ 

Πολ. Μηχανικός Ηλεκτρ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 
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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 φορέαi  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 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6307] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 14341] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κα ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ] 

- Τηλέφωνο: [2132049067] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [tm_promithion@neafiladelfeia.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) :www.neafiladelfeia.gr 

καιwww.dimosfx.gr. 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ][CPV: 50324100-3] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [......................] 

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

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[Αριθμός Μελέτης: ΑΜ 11/ 2020] 
 

 

 

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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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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 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] 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) [……] 
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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 ΦΟΡΕΩΝvii  

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 καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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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: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

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 περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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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, 

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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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 

εγκατάστασήςxxxiii
; 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 xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [2019) κύκλος 

εργασιών:[60.000[€]νόμισμα 

έτος: [2018] κύκλος 

εργασιών:[60.000[€]νόμισμα 

έτος: [2017] κύκλος 

εργασιών:[60.000[€]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 

αναλογίεςxxxv 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 yxxxvi -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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 
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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 αναφοράςxxxvii, 

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 αναφοράςxxxviii, 

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 ιδιωτικούςxxxix: 

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 

υπηρεσίεςxl, 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 

[....……] 
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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 

διενέργεια ελέγχωνxli 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; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

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 

υπεργολαβίαςxlii 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 

 

[] Ναι [] Όχι 
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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 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

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: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(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 V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlv 
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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 αναφέρονταιxlvi, 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 δωρεάνxlvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
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της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

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

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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xxiii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 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. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxix
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 



 

27 

                                                                                                                                                                                 
xl
 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. 

xli
 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. 

xlii
 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.  

xliii
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xliv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlvii
 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.  


