
 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                         άμθ: 04/06/2020  
Νομόσ Κεφαλλθνίασ                                                                             Αρικμ. Πρωτ. : 3110 
Διμοσ ΑΜΘ                                                            
Δ/νςθ : Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν                                                    Αρικ. Διακιρυξθσ: 1/2020 
Σμιμα: Προμθκειϊν  
Πλθροφορίεσ: κ .Καράμαλθ Φωτεινι                                      
Σαχ. Δ/νςθ : Ι.Μεταξά 27  
T.Κ : 28080 ΑΜΘ 
Σθλ: 26740-22640 
Φαξ:26740-23063 
e-mail:  fkaramali@sami.gov.gr 
 
 
 
 

Διακιρυξθ   υνοπτικοφ   

Διαγωνιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ  

Τπθρεςίασ : 

 

« ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΘΜΟΤ 
ΑΜΘ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΘΝΕ ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ-ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020» 

 
Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ: 64.480,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%)  

CPV: 75252000-7    
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με : α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 & β) τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ, και 

καλεί 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ, 
 

 
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΑΜΘ   

Ζχοντασ υπόψθ: 
1) Το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ», άρκρα (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
2) Το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  
3) Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 
4) Τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και 

λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ». 
5) Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Ά/23-12-2008)«Αναδιατυπϊςεισ 

άρκρων Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα». 

Ελληνική   
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6) Τθν υπ’ αρικμόν 333/08 γνωμοδότθςθ του Γ’ τμιματοσ του Ν.Σ.Κ. και τθν υπ’ αρικμόν 33/08 εγκφκλιο του 
υπουργείου εςωτερικϊν. 

7) Τισ διατάξεισ του Ν. 3548/07 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

8) Τθν υπ’ αρικμόν 16820/10 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ– Ο 
Υφυπουργόσ ςτο Ρρωκυπουργό «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν 
εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου», όπωσ 
τροποποιικθκαν με τισ 23779/10, 1500/11 και 7546/11 του υφυπουργοφ ΥΡΕΣΑΘΔ. 

9) Του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Ρροςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ". 

10) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίθςθ του Ν.3310/2005…». 

11) Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α’/ 08.09.1997) περί «Δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεωσ δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/665 
ΕΟΚ». 

12) Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8.8.2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 
οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», που ιςχφουν από τθ δθμοςίευςι του 
(8.8.2014) και οι οποίεσ ζχουν λθφκεί υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

13) Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και 

γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, ςχετικι εγκφκλιοσ κ.λ.π.), που διζπει τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

14) Τισ διατάξεισ των άρκρων 209 & 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπωσ ιςχφει. 
15) Το  Ρ.Δ. 23/2000(ΦΕΚ Αϋ18/2000) όπωσ τροποποιικθκε από το  Ρ.Δ. 31/2018(ΦΕΚ Αϋ61/2018) 
16) Το  Ρ.Δ. 80/2016, 
17) Το άρκρο 16 του ν.4676/2020 ( ΦΕΚ 67 Αϋ/19-3-2020)  
18) Τθν υπ’ αρικ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεφχοσ Β) απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν 
19) Τισ ανάγκεσ του Διμου Σάμθσ για τθν ΥΡΘΕΣΙΕΣ Ναυαγοςωςτικισ Κάλυψθσ των Ρολυςφχναςτων παραλιϊν 

του Διμου για τουσ μινεσ Ιοφλιο –Αφγουςτο  και Σεπτζμβριο 
20) Τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
21) To υπϋαρικ. Φ.Ε.Κ. 18/Α/ 7-2-2000 
22) Το άρκρο  47 του  Ν.4688 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/2020)  
23) Τθν με  αρικμό 6/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Σάμθσ  περί Οριςμοφ μελϊν 

Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν Υπθρεςιϊν 
24) Τθν 60/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Σάμθσ για  τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ και τον 

κακοριςμό τρόπου διενζργειασ τθσ υπθρεςίασ μζςω ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 
25) Τθν αρικ. 62/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Σάμθσ  με τθν οποία εγκρίκθκαν και 

κακορίςτθκαν οι όροι του  διαγωνιςμοφ,   
26) Τθν αρικ. 7/2020 μελζτθ που ςυντάχκθκε από το τμιμα Ρροχπολογιςμοφ Λογιςτθρίου Ρρογραμματιςμοφ και 

Ρρομθκειϊν του Διμου Σάμθ 
27)   Τθν αρικ. 2020/3074 από 03/06/2020  απόφαςθ Δθμάρχου  Σάμθσ   με τθν οποία διατζκθκε θ πίςτωςθ 

φψουσ ( 8.680,00€ ) για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του ΚΑ 70.6162.19 κακϊσ και τθν υπϋαρικ. 
2020/3086 από 03-06-2020 πίςτωςθ φψουσ ( 17.360,00€ ) Δζκα Επτά Χιλιάδεσ Τριακόςια Εξιντα Ευρϊ για τθν 
πλθρωμι τθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του ΚΑ 70.6162.18 και τθν υπϋαρικ.2020/3091 από 03-06-2020 πίςτωςθ 
φψουσ ( 38.440,00€ ) Τριάντα Οκτϊ Χιλιάδεσ Τετρακόςια Σαράντα Ευρϊ 
για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ ςε βάροσ του ΚΑ 70.6235.01 
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ΔΙΑΚΘΡΤΕΙ 

 Συνοπτικό διαγωνιςμό , με ζγγραφεσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ 

πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

για τθν υπθρεςία « ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΑΜΘ ΓΙΑ 

ΣΟΤ ΜΘΝΕ ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ-ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020» 
Θ ενδεικτικι προχπολογιςκείςα ςυνολικι δαπάνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτιμάται ςτο ποςό των 

52.000,00 € πλζον Φ.Π.Α. 24% (12.480,00€) , δθλαδι  64.480,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.  
Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει από δθμοτικοφσ πόρουσ και από τουσ εγγεγραμμζνουσ :  
 

1) 70.6162.19 με τίτλο "Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ παραλιϊν Δθμοτικισ Ενότθτασ Σάμθσ" και ςυνολικά 
διακζςιμθ πίςτωςθ € 10.000,00 

2) 70.6162.18 με τίτλο "Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ παραλιϊν Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρυλάρου" και 
ςυνολικά διακζςιμθ πίςτωςθ €  20.000,00 

3) 70.6235.01 με τίτλο "Εκμίςκωςθ ναυαγοςωςτικϊν λζμβων και ςωςτικοφ ςκάφουσ επανδρωμζνου 
με χειριςτι και ναυαγοςϊςτθ” και ςυνολικά διακζςιμθ πίςτωςθ € 41.500,00 
 

          Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ, ςφμφωνα με τθν τεχνικι ζκκεςθ  τθσ με αρικμό 7/2020 μελζτθσ που 
ςυνζταξε που ςυντάχκθκε από το τμιμα Ρροχπολογιςμοφ Λογιςτθρίου Ρρογραμματιςμοφ και Ρρομθκειϊν 
του Διμου Σάμθσ, 

 
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΣ ΣΑΜΘΣ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 16/06/2020 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ (NUTS III) ΔΘΜΟΣ ΣΑΜΘΣ 
EL 623 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΘΝΕ 

ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ  & ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΔΘΜΟΤ ΑΜΘ 2020 
CPV  75252000-7   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 64.480,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΩΣ ΣΤΟ ΑΘΟ 10  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΡΩΣ ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ 1 

ΠΟΟΣΘΣΑ/ΜΟΝΑΔΕ ΜΕΣΡΘΘ ΟΡΩΣ ΣΤΟ ΡΑΑΤΘΜΑ 1 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ (NUTS ) ΔΘΜΟΣ ΣΑΜΘΣ (ΕΔΑ ΔΘΜΟΥ) 
EL 623 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ζωσ 30/09/2020 

ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΘ ΣΙΜΘ Ο αναλογοφν Φόροσ Ειςοδιματοσ επί υπθρεςιϊν, Ειςφορά 0,06% υπζρ ΑΕΡΡ και 
υπζρ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 

3% & επ’ αυτοφ 20% ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΠΑ 24%( Βαρφνει το Διμο) 

 

 

 

Άρκρο 1ο: Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ - Περιγραφι Τπθρεςιϊν 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι « ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

ΔΘΜΟΤ ΑΜΘ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΘΝΕ ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ-ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020»  , και αναλυτικά ωσ κάτωκι: 

Θ παροχι ναυαγοςωςτικϊν  υπθρεςιϊν του αναδόχου  ςτθν  παραλιακι ηϊνθ των δφο πολυςφχναςτων ακτϊν 
του Διμου Σάμθσ  και ςυγκεκριμζνα: 
Ο κατάλλθλα οργανωμζνοσ χϊροσ του αιγιαλοφ ι και τθσ παραλίασ ι ηϊνθσ λιμζνα, ο οποίοσ παραχωρείται ι 
εκμιςκϊνεται από (οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, οργανωμζνεσ 
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καταςκθνϊςεισ, κ.λ.π. ) για χριςθ εκμιςκοφμενων καλάςςιων μζςων αναψυχισ, τοποκζτθςθ κακιςμάτων ι 
ανακλίντρων ι μζςων προφφλαξθσ από τον ιλιο, των λουομζνων ανεξάρτθτα αν τα άτομα που ειςζρχονται για 
λιψθ λουτροφ ςτθν ζμπροςκεν αυτοφ καλάςςια περιοχι καταβάλλουν ι όχι ειςιτιριο. 
Ο απαιτοφμενοσ από τθν νομοκεςία αρικμόσ ναυαγοςωςτϊν, κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτα παρακάτω 
ςθμεία των παραλιϊν του Διμου Σάμθσ , όπωσ άλλωςτε ορίςτθκαν από τα πρακτικά τθσ 

επιτροπισ(αρικ.πρωτ.: 2131.4.2/1129/2020/20-3-20), βάςει του αρ.1 του ΡΔ 23/2000(ΦΕΚ Αϋ18/2000),ΡΔ 
31/2018(ΦΕΚ Αϋ61/2018) 

1.Ραραλία Αντιςάμου, Δ.Ε. Σάμθσ:  (1) ζνασ Ναυαγοςϊςτθσ   (1 ναυαγοςωςτικό βάκρο και τριακόςια μζτρα 

(300 μ. ) εκατζρωκεν του ναυαγοςωςτικοφ βάκρου)  

2. Ραραλία Μφρτου, Δ.Ε. Ρυλάρου : (2 ) δφο Ναυαγοςϊςτεσ (2 ναυαγοςωςτικά βάκρα και τριακόςια μζτρα 

(300 μ. ) εκατζρωκεν του ζκαςτου ναυαγοςωςτικοφ βάκρου)  

 
Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό μπορεί να υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο των ομάδων  των 
υπθρεςιϊν, ωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν παροφςα  μελζτθ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν προςφορά του κα 
περιλαμβάνεται το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν.  
Ρροςφορά θ οποία κα δίδεται για οριςμζνεσ ποςότθτεσ  κάκε ομάδασ ι για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ 
ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ ζκαςτθσ  ομάδασ  κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Σφμφωνα με το άρκρο 7 παράγραφοσ 3 του ΡΔ 31/2018 εφόςον θ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ λουτρικισ 
εγκατάςταςθσ ανατίκεται, από τουσ υπόχρεουσ τθσ παραγράφου 1, ςε νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι 
ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων 
των περιπτϊςεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) τθσ παραγράφου 1, υπεφκυνθ είναι αποκλειςτικά θ ςχολι αυτι. 
Συνεπϊσ ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι νομίμωσ λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα ςχολι 
ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ πρζπει να υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο των ομάδων 1  ζωσ και 5. 
 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποδείξει ςτθν προςφορά του, όλα τα τεχνικά και μθχανικά μζςα που 
προβλζπονται ςτο ΡΔ 23/2000(ΦΕΚ Αϋ18/2000),ΡΔ 31/2018(ΦΕΚ Αϋ61/2018), ΡΔ 23/2000(ΦΕΚ Αϋ18/2000) ωσ 
απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του κάκε ναυαγοςϊςτθ και ςυγκεκριμζνα: 
Α) για κάκε πολυςφχναςτθ παραλία, κα πρζπει να διακζτει: 
1)μθχανοκίνθτο επαγγελματικό μικρό ςκάφοσ, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον 3,30 μζτρων, ιπποδφναμθσ 
τουλάχιςτον των 6 Θ, εγγεγραμμζνο ςε βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, με τα προβλεπόμενα για τθν 
κατθγορία του εφόδια. Στο μζςο των πλευρϊν του μικροφ ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ 
ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESQUE BOAT ,μπλε απόχρωςθσ. Θ ζλικα του μικροφ 
ςκάφουσ είναι προφυλαγμζνθ με πλζγμα για τθν αποτροπι ατυχιματοσ. 
Β) για κάκε ναυαγοςϊςτθ, κα πρζπει να διακζτει: 
1) αδιάβροχο φακό, 
2) κυάλια,  
3) ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο, ςφμφωνα με το παράρτθμα <<Δ>>,  
4) ςανίδα διάςωςθσ, τουλάχιςτον 2,20 μζτρων, ςφμφωνα με το παράρτθμα <<ΣΤ>>,  
5) ςωςτικόσ ςωλινασ, ςφμφωνα με το παράρτθμα <<Ε>>(ο εφοδιαςμόσ με ςωςτικό ςωλινα είναι 
προαιρετικόσ), 
6) φορθτό φαρμακείο, με το  ωσ κάτωκι αναφερόμενο περιεχόμενο(όμοιο με Ραράρτθμα «Ι» του Ρ.Δ. 
31/2018): 
Καρδιοκυκλοφοριακά - αναλθπτικά 1 
Αναλγθτικά 1 
Ενζςιμο κορτικοςτεροειδζσ 1 
Σφριγγεσ 5 cc 2 
Σκεφαςμα κατά εγκαυμάτων 2 
Φορθτι φιάλθ οξυγόνου τουλάχιςτον 1 lit με μειωτιρα πίεςθσ και ςυςκευι 
χοριγθςθσ οξυγόνου 1 
Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπου Brook 1 
Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ τφπου Guedel 1 
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Συςκευι ανάνθψθσ δια χειρόσ ΑΜU 1 
Επίδεςμοι Κοινοί 5 
Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ 2 
Ελαςτικόσ επίδεςμοσ 1 
Αποςτειρωμζνο τοφλι εμβαπτιςμζνο ςε νερό και φυτικά ζλαια για ζγκαυμα 2 
Mercurochrom 50 cc 
Οξυηενζ 50 cc 
Οινόπνευμα 50 cc 
Λευκοπλάςτθσ 1 
Ψαλίδι κοινό 1 
7)πτυςςόμενο φορείο ι πλωτό φορείο, 
8) δφο(2) ςθμαντιρεσ χρϊματοσ πορτοκαλί με ςχοινί μικουσ τουλάχιςτον πενιντα(50) μζτρων, 
9) ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ-LIFE GUARD, 
10) γυαλιά θλίου, 
11) καπζλο ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ναυαγοςϊςτθσ και κάτωκεν αυτισ θ 
ζνδειξθ LIFE GUARD, 
12) πινακίδα χρϊματοσ πορτοκαλί, με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ FIRST AID 
μπλε απόχρωςθσ, 
13) ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ, 
14) καταδυτικό μαχαίρι, 
15) μάςκα βυκοφ, 
16) βατραχοπζδιλα, 
17) ςθμαία ναυαγοςϊςτθ, χρϊματοσ πορτοκαλί, διαςτάςεων 40χ80 εκ., με τθν ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ και 
κάτωκεν αυτισ τθν LIFE GUARD, μπλε απόχρωςθσ, 
18)ςθμαία χρϊματοσ ερυκροφ, ίςων διαςτάςεων με τθν προθγοφμενθ ,με τθν ζνδειξθ ΧΩΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ 
και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ ΝΟ LIFE GUARD, μπλε απόχρωςθσ, 
19)κινθτό τθλζφωνο, ο αρικμόσ κλιςθσ του οποίου δθμοςιοποιείται με μζριμνα του εκμεταλλευόμενου τθν 
λουτρικι εγκατάςταςθ, με κάκε πρόςφορο μζςο, αναγράφεται ςε περίοπτθ κζςθ ςτο 
βάκρο9παρατθρθτιριο)και αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι ΛΙΜΕΝΙΚΘ ΑΧΘ, 
20)φορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόασ) 
21)κοινι ςφυρίχτρα, 
22) πράςινθ ςθμαία (κολυμπάτε ελεφκερα), 
23) κίτρινθ ςθμαία (κολυμπάτε με προςοχι) 
24)κόκκινθ ςθμαία (απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο νερό) 
25)φορθτι ςυςκευι VHF, 
Γ) πζραν των παραπάνω υποχρεϊςεων, οφείλει ο ανάδοχοσ επιπλζον *κατά τουσ μινεσ τθσ περίπτωςθσ α)+ να 
διακζτουν για τθν περιοχι ςτισ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ, ζνα μθχανοκίνθτο μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ 
εγγεγραμμζνο ςε ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΑΦΘΣ ΜΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ωσ επαγγελματικό, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον πζντε(5) 
μζτρων, χρϊματοσ πορτοκαλί, εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα για τθν κατθγορία του εφόδια. Στο μζςο των 
πλευρϊν του ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωκεν αυτισ, θ 
ζνδειξθ RESQUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. Επιπλζον πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με μόνιμα εγκατεςτθμζνο 
προβολζα, κακϊσ και με  VHF GPS – PLOTER –ΦΟΘΤΟ ΦΑΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ-ΦΟΘΤΟ ΑΡΙΝΙΔΩΤΘ. Στο 
ςκάφοσ κα επιβαίνουν ο χειριςτισ του και ζνασ ναυαγοςϊςτθσ, όντεσ ςε ετοιμότθτα κακθμερινά για παροχι 
άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 
Δ) να τοποκετεί ςε εμφανι ςθμεία πρόςβαςθσ, ςτο χϊρο των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων, ειδικζσ καλαίςκθτεσ 
πινακίδεσ διπλισ όψεωσ ςτισ οποίεσ αναγράφονται ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα θ ςθμαςία των 
ςθμαιϊν και ενδείξεων, το ωράριο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ, οι τυχόν υπάρχοντεσ περιοριςμοί και 
απαγορεφςεισ, οι αρικμοί τθλεφϊνων των τοπικϊν κζντρων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν και τθσ Λιμενικισ 
αρχισ και ο Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ(112). 
Ε)  Οριοκζτθςθ χϊρου λουομζνων ςε καλάςςια περιοχι 400 μζτρων (ζκκεντρα των ναυαγοςωςτικϊν πφργων). 
Ρεριλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ των πλωτϊν ςθμαντιρων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ρ.Δ. θ ςυντιρθςι 
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τουσ και θ αναπλιρωςι τουσ ςε περίπτωςθ καταςτροφισ ι απωλειϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ 
περιόδου και θ απομάκρυνςι τουσ μετά το πζρασ τθσ περιόδου. 
ΣΤ) τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ (αντικατάςταςθ – φκορζσ - 
απϊλειεσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, αςφαλιςτικι κάλυψθ καφςιμα λοιπά ςυναφι 

τζλθ και φόροι ) 

Η) όποια επιπλζον των ανωτζρω  υποχρζωςθ  προκφπτει κατϋεφαρμογι του Ρ.Δ. 23/2000  και των 

παραρτθμάτων αυτοφ  
 

Το προςωπικό που κα διακζςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα είναι ( 4) ναυαγοςϊςτεσ 
ςυνολικά και ειδικότερα κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 ανά πολυςφχναςτθ παραλία, εφοδιαςμζνοι με τθν 
απαραίτθτθ άδεια (Ναυαγοςϊςτθ) από τθ Λιμενικι αρχι θ οποία κα είναι ςε ιςχφ, κακϊσ και ζναν(1) χειριςτι 
ταχφπλοου ςκάφουσ με άδεια εν ιςχφ για επαγγελματικό ςκάφοσ ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον πζντε (5) 
μζτρων. 
Υποχρεϊςεισ ναυαγοςϊςτθ: 
1.ο ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κολφμβθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ του 
και μπορεί να περιπολεί με ςωςτικι λζμβο, κωπθλατϊντασ κοντά ςτο χϊρο των λουομζνων, ι να κάκεται επί 
του υπάρχοντοσ βάκρου (παρατθρθτιριο) ναυαυγοςϊςτθ ι να περιπολεί πεηόσ επί τθσ ακτογραμμισ ςτο χϊρο 
ευκφνθσ του ,από 10:00 π.μ. ζωσ 18:00 μ.μ. και για επτά(7) μζρεσ τθν εβδομάδα. 
2.ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του παρακολουκεί τουσ λουομζνουσ, είναι ςε άμεςθ 
ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ και δεν εκτελεί άλλθ παράλλθλθ εργαςία. 
3ο Υποχρεϊςεισ χειριςτι ςκάφουσ και ναυαγοςϊςτθ που επεμβαίνει  ςτο ςωςτικό ςκάφοσ  να βρίςκονται ςε 
κομμάτι τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ που κα υποδεικνφεται από τον Διμο Σάμθσ και να ευρίςκεται ςε 
ετοιμότθτα για παροχι άμεςθσ βοικειασ από 10:00 π.μ. ζωσ 18:00 μ.μ. και για επτά(7) μζρεσ τθν εβδομάδα. 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ  να προςκομίςει  κατάλογο με  το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ των πολυςφχναςτων παραλιϊν( 
ναυαγοςϊςτεσ και χειριςτισ ταχφπλοου ςκάφουσ. Σον κατάλογο του προςωπικοφ κα ςυνοδεφουν ςφντομο 
βιογραφικό, ακριβι αντίγραφα των  πτυχίων εν ιςχφ που κα προςκομίςουν κακϊσ και το κινθτό τθλζφωνο 
επικοινωνίασ τουσ. Ο κατάλογοσ αυτόσ, ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ, κα ενθμερϊνεται και κα 
κοινοποιείται ςτον υπεφκυνο του Διμου. Οι παραπάνω κατάλογοι κα κοινοποιοφνται με ευκφνθ του Διμου 
ςτθν αρμόδια Λιμενικι  και Πυροςβεςτικι Αρχι ι όπου απαιτθκεί για τθν διευκόλυνςθ του ζργου τουσ . 
  
Δεδομζνου ότι ςτα πλαίςια των ΡΝΡ περί λιψθσ μζτρων για τθν αποφυγι εξάπλωςθσ του  COVID-19 ο Διμοσ 
μασ ζχει τισ κατωτζρω δυνατότθτεσ : 
Α) Διατθρεί το δικαίωμα, ςε περίπτωςθ μθ παροχισ των αναφερομζνων ςτθν παροφςα εργαςιϊν για 
οποιονδιποτε λόγο, είτε προζρχεται από υπαιτιότθτα του Διμου, είτε του αναδόχου να μειϊςει το τίμθμα του 
ςυνολικοφ ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ προ Φ.Ρ.Α., κατόπιν προςκομίςεωσ από τον ανάδοχο του πίνακα 
ςυνολικοφ μιςκολογικοφ κόςτουσ κατά τθν λιξθ τθσ ςυμβάςεωσ. 
Β) Διατθρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί τον αρικμό των  κζςεων ναυαγοςωςτϊν και το ωράριο λειτουργίασ 
ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε  διατάξεισ , χωρίσ όμωσ οι τροποποιιςεισ αυτζσ να υπερβαίνουν τθν υπϋαρίκ 7/2020 
μελζτθσ  κατά το ςυνολικό χρονικό διάςτθμα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ιτοι 1-7-2020 ζωσ και 30-9-2020.  
Για τθν εφαρμογι τθσ εν λόγω δυνατότθτασ ο Διμοσ οφείλει να ενθμερϊνει τον ανάδοχο εγκαίρωσ και με 
κάκε πρόςφορο μζςο. 
 

Άρκρο 2-Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ 
Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, τα οποία αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ, είναι κατά ςειρά 

ιςχφοσ τα κατωτζρω: 
1. Θ παροφςα διακιρυξθ 
2. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
3. Θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων τθσ υπϋαρικ.7/2020 μελζτθσ  
4. Θ υπϋαρικ. 7/2020  μελζτθ - τεχνικι ζκκεςθ 

Άρκρο 3ο: Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων – Δθμοςίευςθ 
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Θ παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί: 
1. ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  
2. ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Σάμθσ   http://www.sami.gov.gr/ 
3. ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 
Ρροςταςίασ Καταναλωτι. (ΚΘΜΔΘ) 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 377 παρ. 1 περ. 35  του Ν. 4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 379 παρ. 12, θ Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ δθμοςιεφεται ςφμφωνα τισ διατάξεισ 
που παραμζνουν ςε ιςχφει ζωσ τισ 31/12/2020 Ν. 3548/2007 (τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 3 του άρκρου 1, τθσ 
παραγράφου 1 ςθμείο Α' και τθσ παραγράφου 1 ςθμείο Β' του άρκρου 3, τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 του ν. 
3548/2007 (Α' 68),  δθλαδι ςε μία τουλάχιςτον θμεριςια και μία εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα.  
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του  νόμου 4412/16 καταργοφνται οι διατάξεισ *...+ του π.δ. 28/1980. Ειδικά θ 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 11 του π.δ. 28/1980, 
καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 379 του παρόντοσ νόμου (άρκρο 377 παρ.1 
περιπτ. 68 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 18 του Ν.4469/2017) 
Θ ιςχφσ τθσ περίπτωςθσ *...+ 68, *...+τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 377 αρχίηει τθν 1θ Ιανουάριου 2021. 
(άρκρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 18 του Ν.4469/2017) 
Για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ενζπιπταν ςτο πεδίο εφαρμογισ του π.δ/τοσ 28/1980 (Α/11), θ 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ οικείασ διακιρυξθσ ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα του 
νομοφ, που προβλεπόταν ςτο άρκρο 11 παρ. 5 του εν λόγω π.δ/τοσ, εξακολουκεί να ιςχφει, ςε ςυνζχεια τθσ 
διατιρθςθσ μεταβατικά τθσ εν λόγω διάταξθσ με το άρκρο 18 του νόμου 4469/2017, ζωσ 31/12/2020. 
(Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. Οδθγία 19). Συνεπϊσ και ςφμφωνα και με τθν από 11/12/2019 Αρικ. Ρρωτ. Ε/310 θ διακιρυξθ 
κα δθμοςιευκεί ςε ςε μία θμεριςια  εφθμερίδα του νομοφ. 
Από τθ δθμοςίευςθ του Ν. 3801/09, οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ Περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, κα καταβάλλονται 
ςε κάκε περίπτωςθ από τον προμθκευτι που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ 
των νόμιμων παραςτατικϊν. Σε περίπτωςθ άγονου διαγωνιςμοφ οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ βαρφνουν το Διμο. 
Θ διάκεςθ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ γίνεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι. Οι παραλιπτεσ τθσ 
Διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφόςον διαπιςτϊςουν 
οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτο ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ του Διμου Σάμθσ  (Αρμόδιοι 
Υπάλλθλοι: κ. Καράμαλθ Φωτεινι /Ευκυμιάδου Χαραλαμπία , Τθλ. 26740-22640 )και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ 
αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ 
πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από το Τμιμα Λογιςτθρίου 
Ρρομθκειϊν  και Ρρογραμματιςμοφ  τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Σάμθσ,  Οδόσ  Ι. 
Μεταξά 27 , ΤΚ 28080 Σάμθ  τθλ. 26740-22640. , Fax 26740-23063 
Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ προςφορϊν ανζρχεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ θ οποία διενεργείται ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 
αλλά με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 376 παρ. 5 θ οποία ορίηει ότι « μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 
του άρκρου 38 ωσ χρόνοσ ζναρξθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 120 
νοείται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
Θ προκιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ δεν ακολουκεί τισ προβλζψεισ του άρκρου 122 του Ν. 4412/2016 
κακϊσ εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 11 του ίδιου Νόμου. 

Άρκρο 4ο: Σόποσ και χρόνοσ Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
Ο Συνοπτικόσ  διαγωνιςμόσ  κα διεξαχκεί ςτθν Αίκουςα  ςτο Δθμαρχείο Σάμθσ (απζναντι από το 

Αςτυνομικό Τμιμα)  Οδόσ  Ι.Μεταξά 27 ,1Οσ όροφοσ, τθλ.  26740-22640, τθν 16/06/2020 , θµζρα Σρίτθ ,  με 

ϊρα ζναρξθσ παραλαβισ προςφορϊν  τισ 09:30π.µ. και λιξθσ τισ 10:00 π.µ., ενϊπιον τθσ αρµόδιασ 

Επιτροπισ. 

 

Άρκρο 5ο: Σρόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 
Ο διαγωνιςμόσ κα είναι ςυνοπτικόσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ και κα διεξαχκεί με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, τισ οποίεσ κα 
κατακζςουν οι υποψιφιοι ανάδοχοι αυτοπροςϊπωσ ι μζςω νομίμου αντιπροςϊπου, ςτο Διμο Σάμθσ. 
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Ταχυδρομικζσ προςφορζσ γίνονται δεκτζσ , αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτθν ζδρα του Διμου Σάμθσ με 
ευκφνθ του προςφζροντοσ από τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα. Στισ προςφορζσ απαγορεφεται να 
υπάρχουν εναλλακτικζσ λφςεισ και κα γίνεται δεκτι μόνο μία προςφορά από κάκε διαγωνιηόμενο. Ορίηεται ότι 
ο κάκε διαγωνιηόμενοσ, ζχει δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ μόνο για το ςφνολο των υπθρεςιϊν. 
Το αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ προςφορϊν προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ςε ανοιχτι ςυνεδρίαςθ μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ τουσ. Ρροςφορζσ που 
υποβάλλονται ςτο παραπάνω όργανο μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά 
παραδίδονται ςτθν υπθρεςία για επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ. 
 Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παραπάνω διαδικαςία που αφορά διαγωνιςμό που γίνεται με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ: 
Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει δθμοςία, παρουςία των διαγωνιηομζνων, κατά τθν 
θμερομθνία του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με το ν. 4412/2016, τον κυρίωσ φάκελο και καταγράφει τουσ 
διαγωνιηόμενουσ ςε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται θ τυχόν επίδοςθ τθσ προςφοράσ χωρίσ 
ςφγχρονθ προςαγωγι των απαιτοφμενων ςτοιχείων, πράγμα που κάνει τθν προςφορά απαράδεκτθ. 
Αφοφ περάςει θ ϊρα που ορίςκθκε, ανακοινϊνεται από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ ότι ζλθξε θ παράδοςθ 
των προςφορϊν, αναγράφεται τοφτο ςτα πρακτικά και απαγορεφεται για οποιονδιποτε λόγο θ αποδοχι των 
προςφορϊν μεταγενζςτερα με ποινι ακυρότθτασ του διαγωνιςμοφ. 
Μετά τθ λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν, και ενϊ θ ςυνεδρίαςθ ςυνεχίηεται δθμόςια, αρχίηει ο ζλεγχόσ τουσ. 
Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταγραφι των ςυμμετεχόντων και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν. Θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει ςε μυςτικι ςυνεδρίαςθ τθ νομιμότθτα και το κφροσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό. Ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ανακοινϊνει το αποτζλεςμα από το ςτάδιο ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν, δθλαδι αυτοφσ που γίνονται δεκτοί και όςουσ τυχόν αποκλείονται, κακϊσ και τουσ 
λόγουσ απόρριψισ τουσ, παρουςία των διαγωνιηομζνων. 
Μετά τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του προθγοφμενου ςταδίου, θ Επιτροπι προβαίνει ςτον ζλεγχο των 
τεχνικϊν προςφορϊν όςων ζχουν γίνει δεκτοί από το ςτάδιο ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Στο 
ςτάδιο αυτό, θ Επιτροπι μπορεί να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τουσ διαγωνιηόμενουσ. Το αποτζλεςμα από το 
ςτάδιο ελζγχου των τεχνικϊν προςφορϊν καταγράφεται ςε πρακτικό και ανακοινϊνεται δθμόςια, δθλαδι 
αυτοφσ που γίνονται δεκτοί και όςουσ τυχόν αποκλείονται, κακϊσ και τουσ λόγουσ απόρριψισ τουσ, παρουςία 
των διαγωνιηομζνων. 
 Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ 
προςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ βάςει των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν 
αποςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Μετά τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν , ο 
πρόεδροσ ανακοινϊνει τον μειοδότθ. Πςοι δικαιοφνται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, να ευρίςκονται ςτθ 
διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Για τα ανωτζρω 
ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, το οποίο αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο αντίςτοιχο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με 
ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 
Πςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Άρκρο 6ο: Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζχουν οι οικονομικοί φορείσ όπωσ 
ορίηονται ςτο Άρκρο 2  παρ. 1 περ.13 του Ν. 4412/2016. Οικονομικοί φορείσ νοοφνται: κάκε φυςικό πρόςωπο 
ι νομικό πρόςωπο ι δθμόςιοσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν των προςϊπων ι/και φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των προςωρινϊν ςυμπράξεων επιχειριςεων που προςφζρουν ςτθν αγορά εκτζλεςθ τθσ προμικειασ των 
προϊόντων τθσ παροφςθσ. 
Αναλυτικότερα δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν :  
(α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν 
υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου ι διμερείσ ςχετικζσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ.  
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(β) ενϊςεισ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά 
ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  
(γ) ςυνεταιριςμοί, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  
(δ) κοινοπραξίεσ προςφερόντων, εφόςον δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ  
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 
υποβάλουν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε 
αυτι ο διαγωνιςμόσ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ.  
Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο Άρκρο 7: Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ 
 
 

Άρκρο 7ο: Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ υμμετοχισ 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποδεικνφει και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ τθν  ικανότθτά του 

ςτθν υποςτιριξθ των αναφερόμενων υπθρεςιϊν, με ποινι αποκλειςμοφ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία εντόσ του φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ: 
• Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ς' αυτό και το 
ειδικό επάγγελμα του ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από αρμόδια δθμόςια αρχι, που κα ζχουν εκδοκεί 
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Άρκρο 8ο: Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτζρω  

Α.  υμπλθρωμζνο το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) του  άρκρου 79 παρ. 4. 
Ν.4412/2016(Α 147)  όπωσ απεικονίηεται ςτο ΦΕΚ Β 3698 -16/11/2016,  

 

Β.  Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.  

 

Γ.  Ζγκριςθ ςυμμετοχισ και νόμιμοσ εκπρόςωποσ: πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε 
περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) ι απόφαςθ του δεςμεφοντοσ 
φυςικοφ προςϊπου ι οργάνου κάκε προςφζροντοσ, για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του ςτο διαγωνιςμό, για τον 
οριςμό του νομίμου εκπροςϊπου (εκτόσ εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του υπογράφοντοσ απορρζει από το 
καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευκεί κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ) κακϊσ και του τυχόν αντικλιτου 
του ςτο διαγωνιςμό.  
Στθν περίπτωςθ κοινοπραξίασ προςκομίηεται το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ τθσ κοινοπραξίασ. Σε 
περίπτωςθ ζνωςθσ, πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςε περίπτωςθ Α.Ε.) ι απόφαςθ των 
διαχειριςτϊν (ςε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. ι Ο.Ε. ι Ε.Ε.) θ οποία κα αναφζρει:  

i. τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό,  
ii. τθν ζγκριςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ τα οποία κα αναφζρονται 
ονομαςτικά,  
iii. το μζροσ τθσ προμικειασ (ποςοςτό ςυμμετοχισ) που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ,  
iv. τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου για το διαγωνιςμό ι τον οριςμό κοινοφ  νομίμου εκπροςϊπου τθσ 
ζνωςθσ για το διαγωνιςμό και τον τυχόν οριςμό αντικλιτου τθσ ζνωςθσ για το διαγωνιςμό με πλιρθ 
ςτοιχεία επικοινωνίασ,  
v. τον Συντονιςτι/ επικεφαλι τθσ ζνωςθσ,  
vi. ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ που υπζβαλαν προςφορά ευκφνονται αλλθλεγγφωσ, αδιαιρζτωσ και εισ 
ολόκλθρο ζκαςτο ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,  
vii. ότι ςε περίπτωςθ που επιλεγοφν ωσ Ανάδοχοι, κα ςυςτιςουν, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, κοινοπραξία,  
viii. ότι θ κοινοπραξία κα ςυςτακεί με ςκοπό τθν προμικεια που προβλζπει θ παροφςα διακιρυξθ 
διαγωνιςμοφ, ι θ εταιρεία κα ςυςτακεί με ςκοπό μεταξφ άλλων τθν προμικεια που προβλζπει θ 
παροφςα διακιρυξθ διαγωνιςμοφ, και θ ςφμβαςθ κα υπογραφεί μετά τθν ζκδοςθ αρικμοφ φορολογικοφ 
μθτρϊου από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι,  
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ix. ότι τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ κα είναι αλλθλεγγφωσ, εξ ολοκλιρου και εξ αδιαιρζτου υπεφκυνα για τθν 
τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.  

 

  Δ.Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ ωσ ακολοφκωσ :  
1. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ 
Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ) :  

α) αντίγραφο από το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι 
δικαςτικι αρχι τελευταίο ιςχφον καταςτατικό τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο 
διαγωνιςμό εταιρείασ, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο ΦΕΚ.  
β) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από 
τθν οποία να προκφπτει θ αρχικι καταχϊρθςθ τθσ εταιρείασ, κακϊσ και οι τυχόν 
μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα όργανα διοίκθςθσ 
αυτισ, με ανάλογθ μνεία ςτα αντίςτοιχα ΦΕΚ.  

2. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ) :  
α) Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ 
ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του 
τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ.  
β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι.  

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα :  
α) Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και 
πιςτοποιθτικά με αυτά που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω υποπαραγράφουσ τα 
οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και 
από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι 
ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι 
λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ.  
β) Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό από αυτά που ηθτοφνται πιο πάνω, ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ 
τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ,  αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ 
του ενδιαφερόμενου ι, ςτα κράτθ μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ 
καταγωγισ ι προζλευςθσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ 
διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι 
ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ υποχρζωςθ αυτι αφορά όλεσ τισ πιο πάνω 
κατθγορίεσ υποψθφίων.  

4. Για φυςικά πρόςωπα:  
Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ 
μεταβολζσ του.  
  

Ε. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ 
ι κοινοπραξία. 
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Σ. Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου όπου κα φαίνεται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 
και το ειδικό είδοσ των εργαςιϊν τουσ, το οποίο εάν δεν ςυνάδει με το είδοσ των υπό 
προμικεια παρεχόμενων υπθρεςιϊν ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ 

 
 

Η. Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτθν οποία αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία 
επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα 

 
 

Δεν προβλζπεται θ προςκόμιςθ οποιουδιποτε ςτοιχείου απόδειξθσ οριςμζνου ετιςιου κφκλου 
εργαςιϊν που να ςυνδζεται με το κριτιριο τθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ. 

Διευκρίνιςθ : Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ μπορεί να φζρει θμερομθνία εντόσ του 
διαςτιματοσ από τθν δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα 
ΚΕΡ.  
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
υπογράφουν:  
α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Ρ.Ε.  
β) ο Διευκφνων Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.  
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του.  
δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ, θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο του 
Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ.  
ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αφορά κάκε μζλοσ που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 
Δεν προβλζπεται θ προςκόμιςθ οποιουδιποτε ςτοιχείου απόδειξθσ οριςμζνου ετιςιου κφκλου εργαςιϊν 
που να ςυνδζεται με το κριτιριο τθσ χρθματοοικονομικισ επάρκειασ. 

Άρκρο 9ο: Κατάρτιςθ - Τποβολι Προςφορϊν 
Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα 

τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Επίςθσ , ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, κεωρείται ότι θ υποβολι 
τθσ Ρροςφοράσ και θ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του 
ςυμμετζχοντοσ νομικοφ προςϊπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ είτε κατακζτοντάσ 
τθν αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ, είτε αποςτζλλοντάσ τθν 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courrier) ςτο κτίριο του Διμου Σάμθσ που 
ςτεγάηει το τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Σάμθσ  (Ταχ. Διεφκυνςθ: 
Ι.Μεταξά 27 –τ.κ. 28080 – Σάμθ   Κεφαλονιάσ). 

Κατά τθν υποβολι τουσ οι Ρροςφορζσ ςυνοδεφονται και από ζγγραφο υποβολισ για πρωτοκόλλθςι 
τουσ. Ρροςφορζσ που πρωτοκολλοφνται μετά τθν οριςμζνθ κατά τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ θμερομθνία και 
ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ . Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι Ρροςφορζσ 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ. 

Δεν κα λθφκοφν υπόψθ Ρροςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία 
και ϊρα είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα . Θ Ανακζτουςα 
Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ Ρροςφοράσ ι για το περιεχόμενο των 
φακζλων που τθ ςυνοδεφουν. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με τον τρόπο που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ: 
1. Υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 
2.Πταν περιλαμβάνουν Ριςτοποιθτικά αλλοδαπϊν αρχϊν, αυτά γίνονται δεκτά, εφόςον ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Πλα τα ζγγραφα των προςφορϊν κα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ι 
να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα επί ποινι αποκλειςμοφ. 
3.Είναι δακτυλογραφθμζνεσ και δε φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κτλ). 
Αν υπάρχουν διορκϊςεισ, προςκικεσ κτλ κα πρζπει να είναι με τα ίδια ςτοιχεία εκτυπωτικισ μθχανισ και 
μονογραμμζνεσ από τον προςφζροντα, θ δε αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο κα μονογράψει 
τισ διορκϊςεισ κτλ και γενικά κα επιβεβαιϊνει ότι ζγιναν πριν από τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. 
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4.Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ εξομοιϊνεται 
με αντιπροςφορά ι εναλλακτικι προςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
5.Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, ότι ζλαβαν γνϊςθ όλων των 
όρων τθσ διακιρυξθσ. Ράντωσ θ γνϊςθ τουσ αυτι κεωρείται, ότι υπάρχει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
Εξάλλου, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται βζβαιο ότι οι διαγωνιηόμενοι είναι απολφτωσ ενιμεροι 
από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ και ότι ζχουν μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτο φάκελο του διαγωνιςμοφ. 
Οι προςφορζσ κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, δακτυλογραφθμζνεσ, ςε ζνα (1) πρωτότυπο 
και ζνα (1) αντίγραφο. Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του 
διαγωνιηόμενου κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ: 
Προςφορά Διακιρυξθσ Συνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ για τθν « ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΜΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΗΝΕ ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ-ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020»  Ανακζτουςα Αρχι: 

Διμοσ Σάμθσ  
Ημερομθνία υποβολισ προςφοράσ: ……/……/2020 «Να μθν ανοιχτεί από τθν υπθρεςία» 
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ κα πρζπει να αναγράφεται θ εταιρεία ι ζνωςθ Εταιριϊν ι Κοινοπραξία 

που τθν υποβάλλει. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να αναγράφονται ςτοιχεία του προςφζροντοσ όπωσ επωνυμία 
και διεφκυνςθ , αρικμόσ τθλεφϊνου, αρικμόσ φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του 
διαγωνιηόμενου κακϊσ και όνομα αρμοδίου προςϊπου για τθν προςφορά. Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ εταιρειϊν 
ι Κ/Ξ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα ανωτζρω ςτοιχεία παρζχονται για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ενϊ 
ορίηεται, επίςθσ, ο εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ ι Κ/Ξ ςτο διαγωνιςμό. 

Ο ενιαίοσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τρεισ (3) επιμζρουσ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ υποφακζλουσ 
με τα αντίςτοιχα αντίτυπα: 

1. Υποφάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ» (πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο) 
2. Υποφάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» (πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο) 
3. Υποφάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» (πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο).  

Οι υποφάκελοι κα φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίου φακζλου και επιπλζον: 
1. Στον πρϊτο υποφάκελο: ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ» 
2. Στον δεφτερο υποφάκελο: ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 
3. Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 

Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Πλεσ οι διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν 
αρχι τθσ προςφοράσ. Θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και Αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν, προςυπογράφει 
το ανακεφαλαιωτικό φφλλο με τισ τυχόν διορκϊςεισ και τισ αναφζρει ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να 
αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι προχπιρχαν του κλειςίματοσ του διαγωνιςμοφ. 
Περιεχόμενα Τποφακζλου Α: «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 
1. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να κατακζςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 8 τθσ 
παροφςασ κατά περίπτωςθ Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Δικαιολογθτικά που ζχουν 
εκδοκεί εκτόσ Ελλάδοσ, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
2.Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να κατακζςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 7 
Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ Συμμετοχισ . 
3.Οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, κα φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων 
είκοςι (20) θμερολογιακϊν ιμερων προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. 
4.Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια δικαιολογθτικϊν που διαπιςτϊνεται μετά από ζλεγχο, ςυνεπάγεται τον 
αποκλειςμό του υποψθφίου εκείνου του οποίου τα δικαιολογθτικά βρζκθκαν ελλιπι ι ανακριβι. Ράντωσ, θ 
επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ υπαρχόντων 
δικαιολογθτικϊν, και οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να τα προςκομίςουν μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από 
τθν θμερομθνία παραλαβισ ςχετικοφ εγγράφου. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά που ηθτικθκαν από τθν 
επιτροπι, δεν προςκομιςκοφν μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία, θ προςφορά απορρίπτεται. 
Περιεχόμενα Τποφακζλου Β: «Σεχνικι Προςφορά» 
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Ο υποφάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά » περιλαμβάνει τθν τεχνικι περιγραφι των εργαςιϊν όπωσ αυτά 
περιγράφονται ςτθ ςχετικι μελζτθ κακϊσ και πίνακασ του προςωπικοφ με τα βιογραφικά τουσ . 
Περιεχόμενα Τποφακζλου Γ «Οικονομικι Προςφορά» 
Ο υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ του υποψθφίου για το 
ςφνολο των υπθρεςιϊν. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτονται. 

Άρκρο 10ο: Χρόνοσ Ιςχφοσ Προςφοράσ 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό επί εξιντα (60) θμζρεσ 

από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που αναφζρουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 
εξιντα θμερϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν ο 
Διμοσ Σάμθσ απευκφνει ζγγραφο ερϊτθμα προσ τουσ διαγωνιηόμενουσ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, 
αν αποδζχονται τθν παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, θ οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ 
τθσ αρχικισ. Σε περίπτωςθ μθ αποδοχισ τθσ παράταςθσ, οι μθ αποδεχόμενοι δεν ςυμμετζχουν ςτθ ςυνζχεια 
του διαγωνιςμοφ και τουσ επιςτρζφονται, χωρίσ να ανοιχκοφν, οι φάκελοι προςφοράσ τουσ και θ Εγγυθτικι 
Επιςτολι Συμμετοχισ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. 

Άρκρο 11ο: Σόποσ και Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ 
Ο χϊροσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ  τα παρακάτω ςθμεία των παραλιϊν του Διμου Σάμθσ , όπωσ άλλωςτε 

ορίςτθκαν από τα πρακτικά τθσ επιτροπισ αρικ.πρωτ.: 2131.4.2/1129/2020/20-3-20), βάςει του αρ.1 του 
ΡΔ 23/2000(ΦΕΚ Αϋ18/2000),ΡΔ 31/2018(ΦΕΚ Αϋ61/2018) 

1.Ραραλία Αντιςάμου, Δ.Ε. Σάμθσ:  (1) ζνασ Ναυαγοςϊςτθσ   (1 ναυαγοςωςτικό βάκρο και τριακόςια μζτρα 

(300 μ. ) εκατζρωκεν του ναυαγοςωςτικοφ βάκρου)  

2. Ραραλία Μφρτου, Δ.Ε. Ρυλάρου : (2 ) δφο Ναυαγοςϊςτεσ (2 ναυαγοςωςτικά βάκρα και τριακόςια μζτρα 

(300 μ. ) εκατζρωκεν του ζκαςτου ναυαγοςωςτικοφ βάκρου)  

 Το χρονικό διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν είναι από 1/07/2020 ζωσ 30/09/2020. Οι υπθρεςίεσ, 
γενικά, κα παρζχονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι μελζτθ. 

Άρκρο 12οΑΠΟΦΡΑΓΙΘ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
1.Θ αποςφράγιςθ των πρoςφoρϊv γίνεται δθμόςια, από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ και τθσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι), παρουςία των 
προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ .  
2.Θ Επιτροπι πρoβαίvει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των πρoςφoρϊv τθν θμερoμθvία και 
ϊρα που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  
3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:  

 Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ.  

 Μονογράφονται οι φάκελοι με τισ ενδείξεισ "Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ", "Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ" και 
"Οικονομικι Ρροςφορά".  

 Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και μονογράφονται τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ.  

 Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθ 
διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποςφραγίηεται ο 
φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ.  

 Για τισ προςφορζσ, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζγιναν αποδεκτά, αποςφραγίηονται οι φάκελοι 
των τεχvικϊv πρoςφoρϊv, μovoγράφovται δε και ςφραγίηovται από τθν Επιτροπι όλα τα δικαιoλoγθτικά που 
υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά ανά φφλλο .  

 Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα του φακζλου «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ», ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ.  

 Οι φάκελοι των oικovoμικϊv πρoςφoρϊv αποςφραγίηονται μετά τθν oλoκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 
Οι φάκελοι των oικovoμικϊv πρoςφoρϊv, για όςεσ πρoςφoρζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ 
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, δεν απoςφραγίηovται, αλλά επιςτρζφovται, 
εφόςον δεν αςκθκεί ζνδικο μζςο κατά τθσ απόφαςθσ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ι εφόςον ζχει παρζλκει 
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άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατ’ αυτισ ι ζχει υποβλθκεί παραίτθςθ από τυχόν αςκθκζν 
ζνδικο μζςο.  
Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ 
των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν.  
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(προςωρινόσ ανάδοχοσ), θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό  
α) όςων υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και των υποβλθκζντων αυτϊν δικαιολογθτικϊν και τα αποτελζςματα 
του ελζγχου αυτϊν, 
 β) των ςτοιχείων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν  και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν, 
 γ) των οικονομικϊν προςφορϊν και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν.  
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/16, θ προκεςμία 
άςκθςθσ τθσ οποίασ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.  
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, μαηί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ 
από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ., επί αποδείξει.  
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 
ΑΡΘΡΟ 13ο – ΤΜΠΛΘΡΩΘ – ΑΠΟΑΦΘΝΙΘ ΠΛΘΡΟΦΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ (άρκρο Άρκρο 56 παρ. 
3 τθσ Οδθγίασ 2014/24/33 ωσ άρκρο 102 του Ν. 4412/2016) 
1.Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 102 του Ν. 4412/2016 θ αρμόδια επιτροπι διενζργειασ και 
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ μπορεί να καλεί εγγράφωσ του προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να 
ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ χωρίσ να 
ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
2. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι 
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, 
διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των 
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από 
τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο 
τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι 
βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι 
μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 
διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι 
υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, 
ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.  
3. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των οικονομικϊν 
φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.  
4. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε εφλογθ 
προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει 
αςάφειεσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά 
ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει 
ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ.  
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5. Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 1 ζωσ 4 του παρόντοσ άρκρου, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται 
αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:  
α) Θ οποία αποκλίνει από τα άρκρα 92 ζωσ 100, και 102 ζωσ 104 του Ν. 4412/2016 ι υποβλικθκε κατά 
παράβαςθ των απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
β) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθ ςυμπλιρωςθ τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016.  
γ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 
4412/2016.  
δ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά κακϊσ αυτι δεν επιτρζπεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 
ε) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73, και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε 
αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  
ςτ) Ρροςφορά υπό αίρεςθ.  
η) Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι γενικϊν υπθρεςιϊν, προςφορά θ οποία κζτει 
όρο αναπροςαρμογισ, κακϊσ αυτό δεν προβλζπεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ . 
θ) θ οποία δεν πλθροί τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των ειδϊν όπωσ προςδιορίηονται ςτθν Τεχνικι   Ζκκεςθ 
ι/και δεν ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά 
κ) για κάκε άλλο λόγο που προβλζπεται ρθτϊσ από άλλεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
1.Μετά τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου, με τθν ανωτζρω απόφαςθ, θ ανακζτουςα αρχι τον 
προςκαλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα(10) θμερϊν, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δφο αντίτυπα, ζνα 
πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογθτικά όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο 
άρκρο 80 του Ν. 4412/2016 ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των 
άρκρων 73 και 74, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 75, τα οποία 
αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016:  
α. ΟΙ ΕΛΛΘΝΕ ΠΟΛΙΣΕ:  
(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν 
ζχουν εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα τθσ παρ. 
1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 ιτοι : Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ 
ανκρϊπων, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.  Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα 
ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τισ 
αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.  
(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 
να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ και επίςθσ ι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 
ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν 
ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχουν αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ 
δραςτθριότθτεσ ι δεν βρίςκονται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι, είναι 
ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
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(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τουσ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι. 
β. ΣΑ ΘΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ .  
Τα απαιτοφμενα κατά τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα αφοροφν τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., 
Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μζλθ του Δ και τον Διευκφνοντα φμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε..  
γ. ΣΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά . 
θμειϊνεται ειδικά ότι:  
Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά, ι αν αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δφναται να 
αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου, ι όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ 
από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ- μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Στθν κατά τα άνω υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο 
πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.  
δ. ΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ, τα οποία κα αφοροφν τον 
Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ τουσ Συμβουλίου.  
(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.  
ε. ΟΙ ΕΝΩΕΙ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΘ ΠΡΟΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ.  
2. Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ (αναλογικά με τισ 
περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ). Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016.  
3.Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν 
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ 
από τον ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει.  
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, 
κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. Επίςθσ κατά αναλογία ιςχφει 
και το άρκρο 104 περί οψιγενϊν μεταβολϊν 
4. Θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει για το ςφνολο των αιτοφμενων παρεχόμενων υπθρεςιϊν  
5. Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρακάτω.  

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΡΙΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
1. Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει :  
α. Κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ δεν προβλζπεται από το ζγγραφα τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ ανάκεςθ για τμιμα αυτισ.  
β. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 103 και 106 του 
Ν.4412/16.  
2. Σφμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 θ υποβολι μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΤΝΑΨΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:  
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α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και 
μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.4412/16, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.  
1.Πζραν των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ του άρκρου 93 και του άρκρου 79 παρ. 3 και 4, θ ανακζτουςα 
αρχι μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να 
γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ) να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 
του Ν. 4412/2016, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο 
οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.  
2. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για δεκαπζντε 
(15) επιπλζον θμζρεσ.  
3. Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα 
με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ 
του άρκρου 104, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ 
όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ 
που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται.  
4. Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον 
είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ 
όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ 
που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα 
απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα άρκρα 75, 76 και 77, ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
βάςει τιμισ βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 
να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 
δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και το άρκρο 75 θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  
6. Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ 3, 4 ι 5 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 . 
7. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. Επίςθσ κατά 
αναλογία ιςχφει και το άρκρο 104 περί οψιγενϊν μεταβολϊν. 
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8. Για τθ Σφμβαςθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ θ κατακφρωςθ τθσ κα γίνει για το ςφνολο των υπθρεςιϊν  και 
όχι μεγαλφτερο ι μικρότερο. Αρμόδιο όργανο για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ κατόπιν των απαιτοφμενων 
ενεργειϊν του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου (Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ υπθρεςιϊν) είναι θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Σάμθσ  
9.Κακϊσ θ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςθσ αφορά ςε υνοπτικό Διαγωνιςμό με εκτιμϊμενθ 
αξία που δεν υπερβαίνει τα 60.000 ευρϊ (χωρίσ ΦΠΑ) δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ των άρκρων 360 
ζωσ 373 του Ν. 4412/2016 περί Προςφυγισ ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν όπωσ 
ορίηει άλλωςτε και το άρκρο 345 παρ. 1 του ίδιου Νόμου.  Ομοίωσ δεν ζχουν εφαρμογι τα προβλεπόμενα 
ΒΙΒΛΙΟ IV άρκρα 345 ζωσ 359. 
10. Θ Οικονομικι Επιτροπι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει.  
11.Δεν προβλζπεται ειδικι ενδικοφανισ προςφυγι ςτισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 οφτε ςε άλλο νομοκζτθμα 
για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ μικρότερθσ αξίασ των 60.000 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, οφτε προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, ςυνεπϊσ για να παράξει ζννομα αποτελζςμα θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να ςυντρζχει μόνον θ προχποκεςθ γ) τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 που ορίηει τθν 
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ κακϊσ και θ 
προθγοφμενθ κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςε όλουσ του προςφζροντεσ.  
12. Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ. 
13. Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 106. 
14. Σχζδιο Σφμβαςθσ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ωσ το Παράρτθμα 4  αυτισ. Για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρϊνεται ςτο κείμενο του ςυμφωνθτικοφ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του προμθκευτι 
και κάκε άλλο ςτοιχείο, με τθν οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτον διαγωνιςμό και θ οποία ζγινε αποδεκτι με τθν 
κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ς’ αυτόν.  Δεν χωρεί διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ 
Σφμβαςθσ  που επιςυνάφκθκε ςτθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι 
ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του προμθκευτι.  
Κάκε Παράρτθμα τθσ Παροφςασ Διακιρυξθσ αποτελεί αναπόςταςτο τμιμα τθσ φμβαςθσ. 
15. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται για το Διμο 
Σάμθσ από τον Διμαρχο.  
Θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ διακιρυξθσ και τα 
προβλεπόμενα ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Tισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 Τισ αποφάςεισ των αρμοδίων οργάνων που διενζργθςαν τισ διαδικαςίεσ 

 Το CPV τθσ προμικειασ και τον Κωδικό NUTSIII 

 Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ.  

 Tισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ και διατυπϊςεισ. 

 Τα προβλεπόμενα τθσ παρ. 1. Του άρκρου 130 του Ν. 4412/2016   

 Tθν ςυμφωνθκείςα τιμι.  

 Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παροχισ των υπθρεςιϊν.  

 Tισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προςφοράσ του για τισ οποίεσ ο μειοδότθσ κρίκθκε ότι πλθροί τισ προχποκζςεισ 
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 Tισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ.  

 Tον τρόπο παραλαβισ.  

 Tον τρόπο πλθρωμισ.  

 Tισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ και κυρϊςεισ. 

 Κάκε άλλθ διατφπωςθ που αποτελεί όρο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και εμπεριζχεται ςτα Ραραρτιματα τθσ 
Διακιρυξθσ.  
16. Οι τιμζσ μονάδασ τθσ προςφοράσ του Ρρομθκευτι είναι κατ’ αρχιν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ς’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
17. Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί μόνον εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016 και ζπειτα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου (άρκρο 201). Σε κάκε περίπτωςθ, λόγοι 
ανωτζρασ βίασ που ανάγονται ςε ζκτακτα φαινόμενα που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν ανακζτουςα 
αρχι ι/και τον ανάδοχο (όπωσ π.χ. ζντοντα καιρικά φαινόμενα, φυςικζσ καταςτροφζσ, κλπ) μποροφν να 
αποτελζςουν αιτία τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ωσ προσ το χρόνο εκτζλεςισ τθσ και εφόςον τα ζκτακτα αυτά 
φαινόμενα ςτεροφν από τον ανάδοχο τθν ικανότθτα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι προκεςμίεσ που ςυντρζχουν 
ςτισ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ ορίηονται ςτο άρκρο 204 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Θ ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ τισ 30/09/2020οπότε και μποροφν  να παραλθφκοφν 
όλα τα παραδοτζα. Διατθρεί το δικαίωμα ςτθν περίπτωςθ μθ παροχισ του ςυνόλου των αναφερόμενων ςτθν 
παροφςα υπθρεςιϊν  κατά τθν χρονικι διάρκεια που αναφζρεται ςτθν παροφςα, να προβεί ςε χρονικι 
επζκταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ υπό τον όρο τθσ μθ υπζρβαςθσ του ςυνολικοφ ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ . 
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ – ΟΡΙΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 
1.Κατά τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων εφαρμόηονται:  
α) οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και  
γ) ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
2.Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ επιβάλλεται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16. Θ υποχρζωςθ αυτι ρθτϊσ επιςθμαίνεται ςτθ φμβαςθ ωσ όροσ ςφμφωνα 
με τα άρκρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  
3.Ρζραν των ανωτζρω δεν προβλζπονται ςτθν παροφςα πρόςκετοι όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ υπό τθν 
ζννοια του άρκρου 130 του Ν. 4412/2016. 
4.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποφαςίηει να μθν ανακζςει τθ ςφμβαςθ ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ εάν διαπιςτϊςει ότι θ προςφορά 
δεν τθρεί τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ όπωσ προβλζπονται ςτο άρκρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και ςτθ παρ. 
2 του παρόντοσ άρκρου. 
5. Λόγοι αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ αποτελοφν όλεσ οι 
προβλζψεισ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 με τισ εκάςτοτε οριηόμενεσ επιφυλάξεισ και επανορκϊςεισ. 
6.Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  
α) Σε περίπτωςθ υπθρεςίασ παραδόκθκε και το τελευταίο παραδοτζο αυτισ  
β) Ραραλιφκθκαν ςυνολικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν. 
 γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ 
και  
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
7. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από 
το Τμιμα Λογιςτθρίου Ρρομθκειϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται 
ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
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μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132 
του Ν. 4412/2016. 8. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςθ τθσ ιδίωσ ςε ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν 
που θ εκτζλεςθ τουσ απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ, να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ 
πολφπλοκων ςυμβάςεων, δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των 
εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 
9. Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ 
θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο 
που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
10. Δεν προβλζπεται θ τιρθςθ θμερολογίου από τον Ανάδοχο για τθν τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ.  
11. Θ υπθρεςία παραλαμβάνεται τμθματικά και βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ 
υπθρεςιϊν του Διμου προκειμζνου να εκδοκεί θ παραλαβι του τμθματικοφ αντικειμζνου.  
Θ ςυνολικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ όπωσ ορίηεται από τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ ολοκλθρϊνεται με τθν 
υποβολι του τελευταίου παραδοτζου ςτον χρόνο που ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό, και ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ 
τισ 30/09/2020 με τθν επιφφλαξθ των περιπτϊςεων παράταςθσ όπωσ ορίηονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 
217 του Ν. 4412/2016.   
12. Παράταςθ του χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να γίνει μόνον όπωσ ορίηει θ παρ. 2 του άρκρου 
217 του Ν. 4412/2016 και με τθν προχπόκεςθ ότι θ όποια παράταςθ δεν υπερβαίνει το ςυνολικό 
οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από 
ειςιγθςθ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διοικεί τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να 
παρατείνεται μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ 
λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα 
του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ 
ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
13. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
14. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ 
προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ 
ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για 
υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ 
διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει 
εκτελεςτεί πλιρωσ.  
15. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
16. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
17. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων ανωτζρασ βίασ ι άλλων 
ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ τθσ 
υπθρεςίασ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 218 ωσ ανωτζρω.  
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18. Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει τθν υπθρεςία με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο 
τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτό από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ 
τθσ για το ηιτθμα. Εφόςον κρικεί από τθν Οικονομικι Υπθρεςία που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ 
δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα του, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, μπορεί να 
εγκρικεί θ παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 
εφόςον κρικεί από τθν Οικονομικι Υπθρεςία που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 
καταλλθλότθτα τθσ και δεν μπορεί να εκτελεςτεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ Υπθρεςίασ, θ υπθρεςία μπορεί να απορριφκεί. Εάν θ 
υπθρεςία απορρίπτεται από τθν επιτροπι παραλαβισ λόγω παρεκκλίςεων που διαπιςτϊκθκαν, θ επιτροπι 
δεν προβαίνει ςε περαιτζρω ελζγχουσ.  
19. Για τθν παροφςα ςφμβαςθ δεν προβλζπεται θ επανεξζταςθ τθσ υπθρεςίασ που απορρίφκθκε από 
δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ κακϊσ όπωσ ορίηει και το άρκρο 221 παρ. 11 β, θ ςυγκρότθςθ 
δευτεροβάκμιασ επιτροπισ παραλαβισ είναι δυνθτικι.  
20. Το πρωτόκολλο που ςυντάςςεται από τθν επιτροπι παραλαβισ, κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον 
προμθκευτι.  
21. Θ παραλαβι τθσ υπθρεςίασ και θ ζκδοςθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ ορίηεται να γίνει εντόσ 
δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ παράδοςθσ και παραλαβισ κάκε τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ.  
22. Αν θ παραλαβι τθσ υπθρεςίασ και θ ςφνταξθ του εκάςτοτε ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο χρόνο ιτοι εντόσ 10 μερϊν από ολοκλιρωςθ τθσ 
παράδοςθσ αυτισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων 
του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με βάςθ μόνο το 
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
προμθκευτι.  
23. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και 
το άρκρο 208 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι 
επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ 
1. Από τισ δυνατότθτεσ πλθρωμισ που ορίηει θ νομοκεςία και κακϊσ θ παραλαβι κα είναι τμθματικά, θ 
εξόφλθςθ του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 15 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 2.Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ' ελάχιςτον για τθν παροφςα δθμόςια ςφμβαςθ είναι τα εξισ: 

 α) Τιμολόγιο() του προμθκευτι.  

β) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ,  Αςφαλιςτικισ και Δθμοτικισ Ενθμερότθτασ 

γ) Ρρωτόκολλο καλισ Εκτζλεςθσ του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου 

δ) Βεβαίωςθ παραλαβισ του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ από τθν υπεφκυνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςία 
οργανικι μονάδα 

Θ εξόφλθςθ του παραςτατικοφ κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο Ν.4270/2014 «Αρχζσ 
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
Θ αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ .  
Θ αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α.  
Ο Φ.Ρ.Α. εφόςον ιςχφει βαρφνει το Διμο και αποδίδεται από τον Ρρομθκευτι. 
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΚΘΡΤΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΕΚΠΣΩΣΟΤ - ΚΤΡΩΕΙ 
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1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ:  
α)  ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16,  
 β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ  
γ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων.  
δ) από τθ μθ ςυνδρομι των προχποκζςεων του άρκρου 335 του Ν. 4412/2016  
ε) ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 338 του Ν. 4412/2014  
ςτ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 
η) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 316, ιτοι όταν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει 
να υπογράψει τθ ςφμβαςθσ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ και θ κατακφρωςθ 
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ θ ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ 
προςφορά βάςει τιμισ. 
θ) αν, κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ του άρκρου 93 και του άρκρου 79 παρ. 3 και 4 του 
Ν. 4412/2016  και όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74, 
κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75, 76 και 77,  διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν αμζςωσ  επόμενθ ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ, βάςει 
των κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 
προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.  
κ) Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται 
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
βάςει τιμισ βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ 
να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.  
ι) Αν από τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα 
άρκρα 75, 76 και 77, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ 
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφζρουςα από οικονομικισ 
άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.  
ια) Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν 
ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 
αμζςωσ επόμενθ ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ. 
ιβ) Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί θ υπθρεςία, ο προμθκευτισ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ.  
ιγ)Αν ο προμθκευτισ δεν τθν υπθρεςία που απορρίφκθκε μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον 
ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. (άρκρο 
213 του ν. 4412/2016) 
2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν:  
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι θ υπθρεςία  δεν παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που 
εκτελεί τθ ςφμβαςθ.  
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16).  
3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται, 
με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
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υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και ςε περίπτωςθ που ζχει αποδεςμευτεί ποςό αυτισ, για το υπόλοιπο. 
4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16.  
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΜΟΝΟΜΕΡΘ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον:  
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16,  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 
ΑΡΘΡΟ 23: ΜΑΣΑΙΩΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
1. Θ ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, 
ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  

α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των 
προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι  

β) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 316 του Ν. 4412/2016, ιτοι όταν ο 
ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθσ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 
πρόςκλθςθ και κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ. Εάν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα 
με τθν περι. Β τθσ παρ. 1 του άρκρου 317 του Ν. 4412/2016 

2. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
ανακζτοντοσ φορζα, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,  

β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τον ανακζτοντα φορζα ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  

δ) αν θ προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  

ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 97,  

ςτ) για άλλουσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

3. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ο ανακζτων 
φορζασ μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικά τθ διαδικαςία ι να 
αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμα τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψθ τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

4. Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2, ο 
ανακζτων φορζασ ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

5. Ο ανακζτων φορζασ διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθν ακφρωςθ ι τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ και τθν επανάλθψθ 
οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ. 

6. Ειδικά για τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 για τθν ματαίωςθ απαιτείται ειδικι αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμοδίου οργάνου.  

ΑΔΑ: 6Ω9846ΜΓ3Ι-5ΔΠ
20PROC006815862 2020-06-04



ΑΡΘΡΟ 24ο: ΕΓΓΤΘΕΙ 
Στθν παροφςα διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ προβλζπεται εγγφθςθ ςυμμετοχισ  ςε ποςοςτό 2% 
επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ  7/2020 μελζτθσ εκτόσ ΦΠΑ ιτοι 1.040,00ευρϊ  και κατατίκεται με 
τον φάκελο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ που κα υποβάλλει ςτο διαγωνιςμό ο κάκε ενδιαφερόμενο είναι δφο τοισ εκατό (2%) 
επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ χωρίσ τον ΦΠΑ για το ςφνολο των ομάδων που πρζπει να υποβάλει 
προςφορά ο ενδιαφερόμενοσ .  
A/A ΕΙΔΟ  ΦΟΡΕΑ  Ενδεικτικόσ 

Προχπολογιςμόσ χωρίσ 
ΦΠΑ 24%  

Ποςοςτό Εγγυθτικισ 
επιςτολισ 
υμμετοχισ€(2%)  

1  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΡΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 
ΡΑΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΘΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-

ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟ ΔΘΜΟΥ ΣΑΜΘΣ  2020 

ΔΘΜΟΣ ΣΑΜΘΣ 52.000,00€ 1.040,00€ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. τθν παροφςα υπθρεςία ο χρόνοσ 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται ςε 60 θμζρεσ οπότε ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ορίηεται ςε 90 θμζρεσ . 
Επιπλζον προβλζπεται «εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ» το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί 
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΠΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον 
μειοδότθ ανάδοχο. 
2.Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. Ειδικά 
για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ που πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ζχει τουλάχιςτον διάρκεια ζνα (1) μινα μετά τθν θμερομθνία λιξθσ (διάρκειασ), δθλαδι ζνα μινα μετά 
τθν 30/09/2020. 
φμφωνα με τθν παρ. 7β του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόςον προβλζπεται τμθματικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν (αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια) θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δφναται  
αποδεςμεφεται ςταδιακά κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που 
παραλιφκθκε οριςτικά, δθλαδι ζναν μινα μετά από τθν λιξθ ςυμβολαίου που ζχει ςυναφκεί με το 
Διμο. 
3. Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 
να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. Τα 
αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςθ, αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωςθ προςφορϊν ενϊςεων αναδόχων 
ι κοινοπραξιϊν, οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων 
των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 
4. Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  
β) τον εκδότθ,  
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον φορζα καταςκευισ 
ςτισ περιπτϊςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν 
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν), δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ ςε ευρϊ,  
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ,  
η) τουσ όρουσ ότι:  
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αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 
υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν  
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,  
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και 
 ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
5. Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτα τουσ.  
6. Εάν ςτθ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  
7.Θ ανωτζρω εγγφθςθ επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι μετά τθν οριςτικι ποιοτικι παραλαβι τθσ 
υπθρεςίασ, τθν εκπλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων και τθν εκκακάριςθ τυχόν 
απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.  
8.Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  Θ εγγφθςθ πρζπει να προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ, το 
οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  Κατά τα λοιπά, αναφορικά 
με τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/16.  
Υπόδειγμα εγγφθςθσ υπάρχει ςτο Ραράρτθμα 2. 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΝΣΑΕΙ 
1.Κατά το άρκρο 127 του Ν. 4412.2016, για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των 60.000 
ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ 
τθσ είναι μζχρι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε 
(5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  
2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει ζωσ και τθν 
προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν, ζπειτα από γνωμοδότθςθ 
τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 παρ. 11. Θ 
ανακζτουςα αρχι, αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα 
(10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το 
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου 
υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.  
3. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ δεν αναςτζλλει τθν εξζλιξθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

ΑΡΘΡΟ 26ο : ΓΛΩΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Οι προςφορζσ, τα υποβαλλόμενα με αυτζσ δικαιολογθτικά και γενικά όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται 
για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ς’ αυτόν, ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με 
εξαίρεςθ τεχνικοφσ όρουσ που μπορεί να αναφζρονται και ςε άλλθ γλϊςςα, εφόςον δεν είναι δυνατό να 
αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι.  
Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τα ζγγραφα που απευκφνει ι υποβάλλει ο μεταφορζασ ςτθν Υπθρεςία 
κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ, ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα. 

ΑΡΘΡΟ 27ο : ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Θ παροφςα υπθρεςία διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα 
προκφψει μεταξφ των Υπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι θ 
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γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα αρμόδια δικαςτιρια για 
τθν επικράτεια τθσ Κεφαλλονιάσ . Ρριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να 
αναφφονται μεταξφ τουσ.  

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
1. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε οποιοδιποτε 
τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
2. Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 
επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
Για ό, τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι περί υπθρεςιϊν του Δθμοςίου 
διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 
Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ είναι θ Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμου 
Σάμθσ ,για τθν χρονικι περίοδο τριϊν μθνϊν , ιτοι από τθν 1/7/2020 ζωσ 30/09/2020 Ο Διμοσ κα 
ανακζςει, μετά από  Συνοπτικό  Διαγωνιςμό, τθν προαναφερόμενθ υπθρεςία ςε ανάδοχο που κα 
διακζτει το απαραίτθτο βάςει νομοκεςίασ (ΡΔ 23/2000(ΦΕΚΑ’ 18/2000 όπωσ τροποποιικθκε από το 
Ρ.Δ.  31/2018(ΦΕΚ Αϋ61/2018)προςωπικό(τον απαιτοφμενο αρικμό ναυαγοςωςτϊν ),  τον εξοπλιςμό και 
τθν τεχνογνωςία και ανάλογθ εμπειρία που είναι απαραίτθτα για τθν καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
   Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ υπθρεςίασ και άμεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου ορίηεται θ παραλιακι 
ηϊνθ των ακτϊν του Διμου Σάμθσ  και ςυγκεκριμζνα: 
   Ο κατάλλθλα οργανωμζνοσ χϊροσ του αιγιαλοφ ι και τθσ παραλίασ ι ηϊνθσ λιμζνα, ο οποίοσ 
παραχωρείται ι εκμιςκϊνεται από (οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, 
οργανωμζνεσ καταςκθνϊςεισ, κ.λ.π. ) για χριςθ εκμιςκοφμενων καλάςςιων μζςων αναψυχισ, 
τοποκζτθςθ κακιςμάτων ι ανακλίντρων ι μζςων προφφλαξθσ από τον ιλιο, των λουομζνων 
ανεξάρτθτα αν τα άτομα που ειςζρχονται για λιψθ λουτροφ ςτθν ζμπροςκεν αυτοφ καλάςςια περιοχι 
καταβάλλουν ι όχι ειςιτιριο. 

Ο απαιτοφμενοσ από τθν νομοκεςία αρικμόσ ναυαγοςωςτϊν, κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτα παρακάτω 
ςθμεία των παραλιϊν του Διμου Σάμθσ , όπωσ άλλωςτε ορίςτθκαν από τα πρακτικά τθσ 

επιτροπισ(αρικ.πρωτ.: 2131.4.2/1129/2020/20-3-20), βάςει του αρ.1 του ΡΔ 23/2000(ΦΕΚ Αϋ18/2000),ΡΔ 
31/2018(ΦΕΚ Αϋ61/2018) 

1.Ραραλία Αντιςάμου, Δ.Ε. Σάμθσ:  (1) ζνασ Ναυαγοςϊςτθσ   (1 ναυαγοςωςτικό βάκρο και τριακόςια μζτρα 

(300 μ. ) εκατζρωκεν του ναυαγοςωςτικοφ βάκρου)  

2. Ραραλία Μφρτου, Δ.Ε. Ρυλάρου : (2 ) δφο Ναυαγοςϊςτεσ (2 ναυαγοςωςτικά βάκρα και τριακόςια μζτρα 

(300 μ. ) εκατζρωκεν του ζκαςτου ναυαγοςωςτικοφ βάκρου)  

 
Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό μπορεί να υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο των ομάδων  των 
υπθρεςιϊν, ωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν παροφςα  μελζτθ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςτθν προςφορά 
του κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν.  
Ρροςφορά θ οποία κα δίδεται για οριςμζνεσ ποςότθτεσ  κάκε ομάδασ ι για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ 
ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ ζκαςτθσ  ομάδασ  κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Σφμφωνα με το άρκρο 7 παράγραφοσ 3 του ΡΔ 31/2018 εφόςον θ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ λουτρικισ 
εγκατάςταςθσ ανατίκεται, από τουσ υπόχρεουσ τθσ παραγράφου 1, ςε νομίμωσ λειτουργοφςα ςχολι 
ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, για τθν τιρθςθ των 
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υποχρεϊςεων των περιπτϊςεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) τθσ παραγράφου 1, υπεφκυνθ είναι 
αποκλειςτικά θ ςχολι αυτι. Συνεπϊσ ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι νομίμωσ 
λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα ςχολι ναυαγοςωςτικισ εκπαίδευςθσ πρζπει να υποβάλλει προςφορά για το 
ςφνολο των ομάδων 1  ζωσ και 5. 
Άρκρο 2ο-μεκοδολογία Εκτζλεςθσ Υπθρεςιϊν 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποδείξει ςτθν προςφορά του ,όλα τα τεχνικά και μθχανικά μζςα που 
προβλζπονται ςτο ΡΔ 23/2000(ΦΕΚ Αϋ18/2000),ΡΔ 31/2018(ΦΕΚ Αϋ61/2018),ωσ απαραίτθτα για τθν 
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του κάκε ναυαγοςϊςτθ και ςυγκεκριμζνα: 
Α) για κάκε πολυςφχναςτθ παραλία, κα πρζπει να διακζτει: 
1)μθχανοκίνθτο επαγγελματικό μικρό ςκάφοσ, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον 3,30 μζτρων, ιπποδφναμθσ 
τουλάχιςτον των 6 Θ, εγγεγραμμζνο ςε βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν Σκαφϊν, με τα προβλεπόμενα για τθν 
κατθγορία του εφόδια. Στο μζςο των πλευρϊν του μικροφ ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ 
θ ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESQUE BOAT ,μπλε απόχρωςθσ. Θ ζλικα του 
μικροφ ςκάφουσ είναι προφυλαγμζνθ με πλζγμα για τθν αποτροπι ατυχιματοσ. 
Β) για κάκε ναυαγοςϊςτθ, κα πρζπει να διακζτει: 
1) αδιάβροχο φακό, 
2) κυάλια,  
3) ναυαγοςωςτικό ςωςίβιο, ςφμφωνα με το παράρτθμα <<Δ>>,  
4) ςανίδα διάςωςθσ, τουλάχιςτον 2,20 μζτρων, ςφμφωνα με το παράρτθμα <<ΣΤ>>,  
5) ςωςτικόσ ςωλινασ, ςφμφωνα με το παράρτθμα <<Ε>>(ο εφοδιαςμόσ με ςωςτικό ςωλινα είναι 
προαιρετικόσ), 
6) φορθτό φαρμακείο, με το  ωσ κάτωκι αναφερόμενο περιεχόμενο(όμοιο με Ραράρτθμα «Ι» του Ρ.Δ. 
31/2018): 
Καρδιοκυκλοφοριακά - αναλθπτικά 1 
Αναλγθτικά 1 
Ενζςιμο κορτικοςτεροειδζσ 1 
Σφριγγεσ 5 cc 2 
Σκεφαςμα κατά εγκαυμάτων 2 
Φορθτι φιάλθ οξυγόνου τουλάχιςτον 1 lit με μειωτιρα πίεςθσ και ςυςκευι 
χοριγθςθσ οξυγόνου 1 
Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ ςτόμα με ςτόμα τφπου Brook 1 
Φορθτι ςυςκευι ανάνθψθσ τφπου Guedel 1 
Συςκευι ανάνθψθσ δια χειρόσ ΑΜU 1 
Επίδεςμοι Κοινοί 5 
Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ 2 
Ελαςτικόσ επίδεςμοσ 1 
Αποςτειρωμζνο τοφλι εμβαπτιςμζνο ςε νερό και φυτικά ζλαια για ζγκαυμα 2 
Mercurochrom 50 cc 
Οξυηενζ 50 cc 
Οινόπνευμα 50 cc 
Λευκοπλάςτθσ 1 
Ψαλίδι κοινό 1 
7)πτυςςόμενο φορείο ι πλωτό φορείο, 
8) δφο(2) ςθμαντιρεσ χρϊματοσ πορτοκαλί με ςχοινί μικουσ τουλάχιςτον πενιντα(50) μζτρων, 
9) ζνδυμα κολφμβθςθσ χρϊματοσ πορτοκαλί, ςτο οποίο αναγράφεται θ ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ-LIFE 
GUARD, 
10) γυαλιά θλίου, 
11) καπζλο ςτθν εμπρόςκια όψθ του οποίου αναγράφεται θ ζνδειξθ ναυαγοςϊςτθσ και κάτωκεν αυτισ 
θ ζνδειξθ LIFE GUARD, 
12) πινακίδα χρϊματοσ πορτοκαλί, με τθν ζνδειξθ ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ 
FIRST AID μπλε απόχρωςθσ, 
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13) ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ, 
14) καταδυτικό μαχαίρι, 
15) μάςκα βυκοφ, 
16) βατραχοπζδιλα, 
17) ςθμαία ναυαγοςϊςτθ, χρϊματοσ πορτοκαλί, διαςτάςεων 40χ80 εκ., με τθν ζνδειξθ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘΣ 
και κάτωκεν αυτισ τθν LIFE GUARD, μπλε απόχρωςθσ, 
18)ςθμαία χρϊματοσ ερυκροφ, ίςων διαςτάςεων με τθν προθγοφμενθ ,με τθν ζνδειξθ ΧΩΙΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ και κάτωκεν αυτισ τθν ζνδειξθ ΝΟ LIFE GUARD, μπλε απόχρωςθσ, 
19)κινθτό τθλζφωνο, ο αρικμόσ κλιςθσ του οποίου δθμοςιοποιείται με μζριμνα του εκμεταλλευόμενου 
τθν λουτρικι εγκατάςταςθ, με κάκε πρόςφορο μζςο, αναγράφεται ςε περίοπτθ κζςθ ςτο 
βάκρο9παρατθρθτιριο)και αναφζρεται εγγράφωσ ςτθν τοπικι ΛΙΜΕΝΙΚΘ ΑΧΘ, 
20)φορθτι μεγαφωνικι ςυςκευι (τθλεβόασ) 
21)κοινι ςφυρίχτρα, 
22) πράςινθ ςθμαία (κολυμπάτε ελεφκερα), 
23) κίτρινθ ςθμαία (κολυμπάτε με προςοχι) 
24)κόκκινθ ςθμαία (απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο νερό) 
25)φορθτι ςυςκευι VHF, 
Γ) πζραν των παραπάνω υποχρεϊςεων, οφείλει ο ανάδοχοσ επιπλζον *κατά τουσ μινεσ τθσ περίπτωςθσ 
α)+ να διακζτουν για τθν περιοχι ςτισ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ, ζνα μθχανοκίνθτο μικρό ταχφπλοο 
ςκάφοσ εγγεγραμμζνο ςε ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΑΦΘΣ ΜΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ωσ επαγγελματικό, ολικοφ μικουσ 
τουλάχιςτον πζντε(5) μζτρων, χρϊματοσ πορτοκαλί, εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα για τθν 
κατθγορία του εφόδια. Στο μζςο των πλευρϊν του ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, είναι γραμμζνθ θ 
ζνδειξθ ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESQUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. Επιπλζον 
πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με μόνιμα εγκατεςτθμζνο προβολζα, κακϊσ και με  VHF GPS – PLOTER –
ΦΟΘΤΟ ΦΑΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ-ΦΟΘΤΟ ΑΡΙΝΙΔΩΤΘ. Στο ςκάφοσ κα επιβαίνουν ο χειριςτισ του 
και ζνασ ναυαγοςϊςτθσ, όντεσ ςε ετοιμότθτα κακθμερινά για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ 
υφιςτάμενεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 
Δ) να τοποκετεί ςε εμφανι ςθμεία πρόςβαςθσ, ςτο χϊρο των λουτρικϊν εγκαταςτάςεων, ειδικζσ 
καλαίςκθτεσ πινακίδεσ διπλισ όψεωσ ςτισ οποίεσ αναγράφονται ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα θ 
ςθμαςία των ςθμαιϊν και ενδείξεων, το ωράριο υπθρεςίασ του ναυαγοςϊςτθ, οι τυχόν υπάρχοντεσ 
περιοριςμοί και απαγορεφςεισ, οι αρικμοί τθλεφϊνων των τοπικϊν κζντρων παροχισ πρϊτων βοθκειϊν 
και τθσ Λιμενικισ αρχισ και ο Ευρωπαϊκόσ Αρικμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ(112). 
  Ε)   Οριοκζτθςθ χϊρου λουομζνων ςε καλάςςια περιοχι 400 μζτρων (ζκκεντρα των ναυαγοςωςτικϊν 
πφργων). Ρεριλαμβάνεται θ τοποκζτθςθ των πλωτϊν ςθμαντιρων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Ρ.Δ. 
θ ςυντιρθςι τουσ και θ αναπλιρωςι τουσ ςε περίπτωςθ καταςτροφισ ι απωλειϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 
κολυμβθτικισ περιόδου και θ απομάκρυνςι τουσ μετά το πζρασ τθσ περιόδου. 
ΣΤ) τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ προςωπικοφ και εξοπλιςμοφ (αντικατάςταςθ – φκορζσ - 
απϊλειεσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, αςφαλιςτικι κάλυψθ καφςιμα λοιπά ςυναφι 

τζλθ και φόροι ) 

Η) όποια επιπλζον των ανωτζρω  υποχρζωςθ  προκφπτει κατϋεφαρμογι του Ρ.Δ. 23/2000  και των 

παραρτθμάτων αυτοφ  
 
 

 –Ρροςωπικό εκτζλεςθσ τθσ Ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ 
Το προςωπικό που κα διακζςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα είναι ( 4) ναυαγοςϊςτεσ 
ςυνολικά και ειδικότερα κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 ανά πολυςφχναςτθ παραλία, εφοδιαςμζνοι με 
τθν απαραίτθτθ άδεια (Ναυαγοςϊςτθ) από τθ Λιμενικι αρχι θ οποία κα είναι ςε ιςχφ, κακϊσ και 
ζναν(1) χειριςτι ταχφπλοου ςκάφουσ με άδεια εν ιςχφ για επαγγελματικό ςκάφοσ ολικοφ μικουσ 
τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων. 

 
Υποχρεϊςεισ ναυαγοςϊςτθ: 
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1.ο ναυαγοςϊςτθσ βρίςκεται ςε ετοιμότθτα, με ζνδυμα κολφμβθςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
υπθρεςίασ του και μπορεί να περιπολεί με ςωςτικι λζμβο, κωπθλατϊντασ κοντά ςτο χϊρο των 
λουομζνων, ι να κάκεται επί του υπάρχοντοσ βάκρου (παρατθρθτιριο) ναυαυγοςϊςτθ ι να περιπολεί 
πεηόσ επί τθσ ακτογραμμισ ςτο χϊρο ευκφνθσ του ,από 10:00 π.μ. ζωσ 18:00 μ.μ. και για επτά(7) μζρεσ 
τθν εβδομάδα. 
2.ο ναυαγοςϊςτθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του παρακολουκεί τουσ λουομζνουσ, είναι ςε 
άμεςθ ετοιμότθτα παροχισ βοικειασ και δεν εκτελεί άλλθ παράλλθλθ εργαςία. 
3ο Υποχρεϊςεισ χειριςτι ςκάφουσ και ναυαγοςϊςτθ που επεμβαίνει  ςτο ςωςτικό ςκάφοσ  να 
βρίςκονται ςε κομμάτι τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ που κα υποδεικνφεται από τον Διμο Σάμθσ και να 
ευρίςκεται ςε ετοιμότθτα για παροχι άμεςθσ βοικειασ από 10:00 π.μ. ζωσ 18:00 μ.μ. και για επτά(7) 
μζρεσ τθν εβδομάδα. 
 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ  να προςκομίςει  κατάλογο με  το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ 
που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ των πολυςφχναςτων παραλιϊν( 
ναυαγοςϊςτεσ και χειριςτισ ταχφπλοου ςκάφουσ. Τον κατάλογο του προςωπικοφ κα ςυνοδεφουν 
ςφντομο βιογραφικό, ακριβι αντίγραφα των  πτυχίων εν ιςχφ που κα προςκομίςουν κακϊσ και το 
κινθτό τθλζφωνο επικοινωνίασ τουσ. Ο κατάλογοσ αυτόσ, ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ, κα 
ενθμερϊνεται και κα κοινοποιείται ςτον υπεφκυνο του Διμου. Οι παραπάνω κατάλογοι κα 
κοινοποιοφνται με ευκφνθ του Διμου ςτθν αρμόδια Λιμενικι  και Ρυροςβεςτικι Αρχι ι όπου απαιτθκεί 
για τθν διευκόλυνςθ του ζργου τουσ . 
 
 
Θ δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ για το ζτοσ 2020, προχπολογίηεται ςτο ποςόν των 64.480,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 

Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 
Θ εκτζλεςθ  των παραπάνω υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 
ιςχφουν: 

 Ν.3852/2010, «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ» 

 Ν. 2623/98 (Φ.Ε.Κ. 139 Α'/25-6-1998) « Αναςφνταξθ των εκλογικϊν καταλόγων οργάνωςθ και άςκθςθ 
του εκλογικοφ δικαιϊματοσ των ετεροδθμοτϊν , εκςυγχρονιςμόσ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ » , 

 Ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ 242 Α'/11-10-2002) « φκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτοσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ» , 
άρκρο 2 «Ζλεγχοσ νομιμότθτασ ςυμβάςεων προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν και δθμοςίων ζργων» , 

 N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08-6-2006) « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» μετά των ςχετικϊν 
οδθγιϊν , των ςχετικϊν εγκυκλίων , διατάξεων , τεχνικϊν προδιαγραφϊν , όπωσ ιςχφουν ςιμερα , 

 Ν. 3557/07 (Φ.Ε.Κ. 100 Α'/14-5-2007) « Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 237/86 (Φ.Ε.Κ. 110 Α’/1986) με το οποίο 
κωδικοποιικθκε ο Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α’/08-11-1976) « Ρερί υποχρεωτικισ αςφαλίςεωσ τθσ εξ 
ατυχθμάτων αυτοκινιτων αςτικισ ευκφνθσ » και άλλεσ διατάξεισ 

 N. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263 Α'/23-12-2008) « Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ 
λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν » . 

 Ν. 370/95 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτο Κοινοτικό Δίκαιο» 

 Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν ,διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα 
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ. 

 Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων. 

 Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 1336/2013 τθσ Επιτροπισ για τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ των οδθγιϊν 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων.  

 Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α/2015): Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ διαπραγμάτευςθ και ςφναψθ ςυμφωνίασ 
με τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στιριξθσ. 
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 Το άρκρο 4 τθσ ΚΥΑ Ρ1/2380/2012( ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ , Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων». 

  Του Ν.4270/2014«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

 Του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»Ρ.Δ. 237/98  

 Ρ.Δ. 113/2010 και τθν εγκφκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογισ των διατάξεων του Ρ.Δ . 113/10 
ςτουσ Διμουσ και τα δθμοτικά ΝΡΔΔ, 

 Των ςχετικϊν Νόμων και Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων που εναρμόνιςαν τθν Εκνικι νομοκεςία με το 
Κοινοτικό Δίκαιο, 

 Το  Ρ.Δ. 23/2000(ΦΕΚ Αϋ18/2000) όπωσ τροποποιικθκε από το  Ρ.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 
Αϋ61/2018) 

 Το  Ρ.Δ. 80/2016, 

 Το άρκρο 16 του ν.4676/2020 ( ΦΕΚ 67 Αϋ/19-3-2020)  

 Τθν υπ’ αρικ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεφχοσ Β) απόφαςθ 
Υπουργοφ Οικονομικϊν 

 Τισ ανάγκεσ του Διμου Σάμθσ για τθν ΥΡΘΕΣΙΕΣ Ναυαγοςωςτικισ Κάλυψθσ των Ρολυςφχναςτων 
παραλιϊν του Διμου για τουσ μινεσ   Ιοφλιο –Αφγουςτο  και Σεπτζμβριο 

 Τα ςτοιχεία τθσ Μελζτθσ 
 

Άρκρο 3ο : υμβατικά ςτοιχεία 
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
Α) Θ ςφμβαςθ.  
Β) Θ Διακιρυξθ. 
Β) Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
Γ) Ο Ρροχπολογιςμόσ 
Ε) Το Τιμολόγιο Οικονομικισ προςφοράσ. 

Άρκρο 4ο : Χρόνοσ εκτζλεςθσ - Προχπολογιςμόσ 
Θ κάλυψθ κα αφορά το χρονικό διάςτθμα, με ζναρξθ τθσ υπθρεςίασ από τισ 1/7/2020 και 
ολοκλθρϊνεται ςτισ 30/09/2020. 
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των επιβαρφνςεων εκτιμάται ενδεικτικά ςτο 
ποςό των 64.480,00 € και κα βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό Οικονομικοφ Ζτουσ 2020 από τουσ κάτωκι 
κωδικοφσ  αρικμοφσ : 

1) 70.6162.19 με τίτλο "Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ παραλιϊν Δθμοτικισ Ενότθτασ Σάμθσ" και ςυνολικά 
διακζςιμθ πίςτωςθ € 10.000,00 
2) 70.6162.18 με τίτλο "Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ παραλιϊν Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρυλάρου" και ςυνολικά 
διακζςιμθ πίςτωςθ €  20.000,00 

3) 70.6235.01 με τίτλο "Εκμίςκωςθ ναυαγοςωςτικϊν λζμβων και ςωςτικοφ ςκάφουσ επανδρωμζνου με 
χειριςτι και ναυαγοςϊςτθ” και ςυνολικά διακζςιμθ πίςτωςθ € 41.500,00 
 

 
 
 

Άρκρο 5ο : Εγγυιςεισ 
8.1 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων αυτισ, θ 
οποία κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ ιςχφσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον ζωσ ζνα μινα μετά τθν 
θμερομθνία λιξθσ ιτοι τουλάχιςτον μζχρι τισ 30/10/2020. 
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται πλιρωσ ςτον ανάδοχο ζνα (1) μινα μετά τθν 
θμερομθνία λιξθσ (διάρκειασ), ιτοι ζνα μινα μετά τθν 30/10/2020  
φμφωνα με τθν παρ. 7β του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016, εφόςον προβλζπεται τμθματικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να αποδεςμεφεται ςταδιακά κατά το 
ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά,  
8.2 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ απευκφνονται ςτον Διμο Σάμθσ . Εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι 
ςτα κράτθ μζλθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που 
κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Αϋ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.  
Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ.  
Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ εγγυιςεων που ζχουν εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα.  
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, θ εγγφθςθ εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ και 
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν.  
8.3 Στισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ αναφζρονται απαραίτθτα τα ακόλουκα:  
α. Θμερομθνία ζκδοςθσ  
β. Εκδότθσ  
γ. Διμοσ προσ τον οποίο απευκφνεται θ επιςτολι  
δ. Αρικμόσ εγγυθτικισ επιςτολισ  
ε. Ροςό που καλφπτει θ εγγφθςθ  
ςτ. Ρλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ του διαγωνιηόμενου υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ  
η. Τίτλοσ τθσ προσ ανάκεςθ υπθρεςίασ  
θ. Θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 
κ Οι όροι ότι:   
i. Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ ζνςταςθσ τθσ 
διθηιςεωσ.  
ii. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό και κα 
καταβλθκεί ολικά ι μερικά μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ, χωρίσ καμία 
ζνςταςθ ι αντίρρθςθ.  
iii. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου.  
iv. Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από 
ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, που κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 

Άρκρο 9ο : Ανωτζρα βία 
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί 
ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια 
και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ 
οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, 
ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία 
υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να 
καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και 
τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται 
ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 
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       ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΘΝΕΣ 
 ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΡΤΕΜΒΙΟ 

ΡΟΣΟ 

ΤΘΤΑ 

ΔΑΠΑΝΖ 

ΥΩΡΗ 

Φ.Π.Α 
Φ.ΠΑ. 24 

% 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΡΑΝΘ 
 (με ΦΡΑ 
24%) 

1 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΣΑΜΘΣ 
1 

 
7000,00 1.680,00 8.680,00 

2 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΡΥΛΑΟΥ 
2 

 
14.000,00 3.360,00 17.360,00 

3 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΧΕΙΙΣΤΘ ΣΚΑΦΟΥΣ 
1 

 
10.000,00 2.400,00 12.400,00 

4 
ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ ΓΙΑ ΣΩΣΤΙΚΟ 
ΣΚΑΦΟΣ 1 

 
7.000,00 1.680,00 8.680,00 

5 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΘ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΕΤΩΝ 1 

 
8.000,00 1.920,00 9.920,00 

6 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΘ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 
ΔΕ ΣΑΜΘΣ 1 

 
2.000,00 480,00 2.480,00 

7 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΘ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 
ΔΕ 
ΡΥΛΑΟΥ 2 

 
 

4.000,00 960,00 4.960,00 

ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α. 24%  
52.000,00 

Φ.Ρ.Α. 24%  
12.480,00 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ………………………  
Γ/ΝΖ: ……………….., Σ.Κ. …………  
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ …………………………………………  
ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΩ) ……………………  
ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ:  
ΠΡΟ  
ΓΖΜΟ ΑΜΖ  
.................................. 
ΣΚ 281 00 , ΑΡΓΟΣΟΛΗ 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ 
ηωλ επξώ……………………………………………………………………….. ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπηωζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) 
.............................., ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) 
.......................………………………………….., ή  
(ii) [ζε πεξίπηωζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επωλπκία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (δηεύζπλζε) .......................………………………………….. ή  
(iii) [ζε πεξίπηωζε έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ηωλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπωλ  

α) (πιήξε επωλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ...................  
β) (πιήξε επωλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) .................. 
(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλωζεο / θνηλνπξαμίαο)  

ΑΔΑ: 6Ω9846ΜΓ3Ι-5ΔΠ
20PROC006815862 2020-06-04



αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη ωο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεωλ κεηαμύ 
ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο ωο κειώλ ηεο έλωζεο ή θνηλνπξαμίαο,  
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηωλ όξωλ ηεο ζύκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζύκθωλα κε ηελ 
(αξηζκό/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ ΑΜΖ .  
Σν παξαπάλω πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία 
από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 5 εκέξεο από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  
Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ...............  
ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  
Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ 
έρνπκε ην δηθαίωκα λα εθδίδνπκε.  
 

 
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3  
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 
ΓΗΜΟ ΑΜΗ 
Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Η Προζθορά καηαηίθεηαι για ηο ζύνολο ηφν σπηρεζιών και ότι για ημήμα 

ασηής: 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α 

ΟΜΑΔΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 
ΜΘΝΕ 

ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ-ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 

ΠΟΟ 

ΣΘΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΥΧΡΙ 

Φ.Π.Α 
Φ.ΠΑ. 24 

% 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 
(με ΦΠΑ 

24%) 

1 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΣΑΜΘΣ 
1 

 
  

2 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΕ ΡΥΛΑΟΥ 
2 

 
   

3 ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΧΕΙΙΣΤΘ ΣΚΑΦΟΥΣ 
1 

 
   

4 
ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΘ ΓΙΑ ΣΩΣΤΙΚΟ 
ΣΚΑΦΟΣ 1 

 
   

5 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΘ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΕΤΩΝ 1 

 
   

6 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΘ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 
ΔΕ ΣΑΜΘΣ 1 

 
   

7 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΘ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ 
ΔΕ 
ΡΥΛΑΟΥ 2 

 
 
   

 
 

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ (ΑΝΔΤ ΦΠΑ) ΣΟΤ 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (ζε ακέραιοσς αριθμούς) 

 

 
ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΧΗ- Ολογράθφς 

..................................................................................................................................... 

 

 
πκπιεξώλεηαη από ηελ επηηξνπή Αμηνιόγεζεο, 

ΑΝΔΤ  ΦΠΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
Ο Προζθέρφν 
 
 
 

 
(ΤΠΟΓΡΑΦΘ – ΦΡΑΓΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

 
[ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ(ΣΔΤΓ)άρθροσ 79, παρ. 4 ν. 

4412/2016(Α 147)] 

ΦΔΚ B 3698 ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 
για διαδικαζίες ζύναυης δημόζιας ζύμβαζης κάηφ ηφν ορίφν ηφν 

οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροθορίες ζτεηικά με ηην αναθέηοσζα αρτή/αναθέηονηα θορέα
i
  και ηη 

διαδικαζία ανάθεζης 

Παροτή πληροθοριών δημοζίεσζης ζε εθνικό επίπεδο, με ηις οποίες είναι δσναηή η 
αδιαμθιζβήηηηη ηασηοποίηζη ηης διαδικαζίας ζύναυης δημόζιας ζύμβαζης: 

Α: Ονομαζία, διεύθσνζη και ζηοιτεία επικοινφνίας ηης αναθέηοσζας αρτής (αα)/ αναθέηονηα 
θορέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΖΜΟ ΑΜΖ ] 
- Κωδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [100049133_2] 
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κωδηθόο: [Η.ΜΔΣΑΞΑ 27 , 1

νο
 όξνθνο ΑΜΖ  

Κεθαιινληά,ΣΚ 28080] 
- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΚΑΡΑΜΑΛΖ ΦΩΣΔΗΝΖ ] 

- Σειέθωλν: [26740-22640] 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: fkaramali@sami.gov.gr  
- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) : http://www.sami.gov.gr/] 

Β: Πληροθορίες ζτεηικά με ηη διαδικαζία ζύναυης ζύμβαζης 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνύ CPV): 
[«ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ  ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΗΝΔ ΙΟΤΛΙΟ-ΑΤΓΟΤΣΟ 
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΓΗΜΟΤ ΑΜΗ 2020» 
Δνδεικηικός Προϋπολογιζμός: 64.480,00 € (ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24%)  
CPV: 75252000-7 ] 

- Κωδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ: [100049133_2] 
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΤΠΖΡΔΗΑ] 
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάηωλ : [] 
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ζηην αριθ. 15 καηεσθσνηήρια 
οδηγία ηης ΔΑΑΓΗΤ(αριθ.αποθ.:161/2016) με Α.Γ.Α.:ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii
 : 

Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθ

iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 
«κοινωνικι επιχείρθςθ»

iv
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία 
ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία ι 
μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 
απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν 
ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το 
μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται 
θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν 
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο

v
: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που 
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
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περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 
διατίκεται δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε:  

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

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ

vi
; 
*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 
επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

ΑΔΑ: 6Ω9846ΜΓ3Ι-5ΔΠ
20PROC006815862 2020-06-04



Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 
τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 
ςκοπό …): 

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

  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια 
και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 
αυτϊν.  
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV 
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 
οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ 
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 
αναλάβουν:  
*…+ 

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

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

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει 

το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να 

παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 

μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ

viii
 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
Θ ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ

ix
· 

Θ δωροδοκία
x,xi

· 

Θ απάτθ
xii

· 

Θ τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xiii

· 

Θ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
xiv

· 

Θ παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
xv

. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου

xvi
 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 
ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ 
οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το 
μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ 
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xvii
 

Εάν ναι, αναφζρετε
xviii

: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 
και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+

xix
 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αςηοκάθαπζη»)
xx

; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xxi

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων 
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

xxii
, ςτθν Ελλάδα 

και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ 
; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;

xxiii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΑΦΑΛΙΘ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να αναφερκοφν 
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
*……+ 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι 
των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

xxiv
 

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

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου

xxv
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
[] Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από 
τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ

xxvi
 : 

α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 
από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο 
οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ 
ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 
υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ

xxvii 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxviii
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*..........……+ 
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ 
του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με 
άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ

xxx
; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

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

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια

xxxi
 κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 
κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

*+ Ναι *+ Πχι 
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παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 
3310/2005

xxxii
: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να 
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

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

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει 
τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ 
ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε 
αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

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

xxxiv
: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

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

xxxv
: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 
κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ 
για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε 
τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ
xxxvi

 
που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ 
των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και y

xxxvii
 -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

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

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ 
επαγγελματικϊν κινδφνων του οικονομικοφ φορζα 
είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ (ενδζχεται 

*……..........+ 
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να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ

xxxviii
, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα 
ζργα του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι  
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ

xxxix
, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε 
τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ 
δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ

xl
: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ

xli
, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

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

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο 
τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα 
για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα 
μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει τα 
ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 
ελζγχων

xlii
 όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι 

τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα 
μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και 
τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ; 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 

 
 
α)*......................................……+ 
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ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει τα 
ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του 
οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν 
ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα 
εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα 
ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό 
εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ

xliii
 το ακόλουκο 

τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα 
δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων 
που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 
βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ 
διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

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

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, 
οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ 
τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να 
προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια 
ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων με τον 
ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 
κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει 
τα απαιτοφμενα ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 
μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι

xlv
 

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

xlvi
 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ 
ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται

xlvii
, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν

xlviii
. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάηωθι ςπογεγπαμμένορ δίδω επιζήμωρ ηη ζςγκαηάθεζή μος ζηo ΓΗΜΟ Ληξοςπίος, πποκειμένος να αποκηήζει 
ππόζβαζη ζε δικαιολογηηικά ηων πληποθοπιών ηιρ οποίερ έσω ςποβάλλει ζηο μέπορ ΙΙ –ΑΒ,Γ,Γ,Δ/ΜΔΡΟΣ ΙΙΙ-Δνόηηηερ Α-Β-Γ-

Γ/ΜΔΡΟΣ IV, Δνόηηηα Α Σημείο 1,2 ηος παπόνηορ Τ.Δ.Υ.Γ., για ηοςρ ζκοπούρ  ηος Διαγωνιςμοφ για τθν Υπθρεςία 
«ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΘΝΕ ΙΟΤΛΙΟ-
ΑΤΓΟΤΣΟ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ ΔΘΜΟΤ ΑΜΘ 2020» 
Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ: 64.480,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%)  
CPV: 75252000-7, 34521400-9  &  35112000-2 
 Αρικ. 62/2020  ΑΠΟΦΑΘ ΟΙΚ.ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΕΡΙ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΟΡΩΝ 
 
 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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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 

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) 
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"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).  

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 . 
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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  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli 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. 

xlii 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. 

xliii 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.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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.  

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

xlviii 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.  
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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. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

xlviii  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.” 

xlviii 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.  

xlviii 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). 

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

“διαφθορά”. 

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

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

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

και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

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

xlviii 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. 

xlviii 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. 

xlviii 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”. 

xlviii 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.". 

xlviii 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 ) 
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xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii 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)  

xlviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xlviii 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).  

xlviii 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  

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xlviii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xlviii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xlviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

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

xlviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xlviii Πρβλ άρθρο 48. 

xlviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xlviii 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. 

xlviii 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. 

xlviii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xlviii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xlviii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xlviii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xlviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
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xlviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xlviii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xlviii 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. 

xlviii 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. 

xlviii 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.  

xlviii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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.  
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