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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
ΑΘΗΝΑ, 28-11-2018 
 
Α.Π: ∆11/Ε/31875/14426

Ταχ. ∆/νση     :  Τ.Θ. 70360 Τ.Κ. 16777 ΓΛΥΦΑ∆Α     ΠΡΟΣ:  
Πληροφορίες:  ∆. Οικονόµου       ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Τηλέφωνο      :   210-8916263 
FAX                 :  210-8916384 
e-mail         :  d11e@hcaa.gr 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   
 

 
Συνοπτικός διαγωνισµός σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την 
παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού σε Κρατικούς Αερολιµένες.  
  

(CPV: 90620000-9) 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του Ν.∆. 714/70  «Περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω 

Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 238/Α/07-11-1970), όπως 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/01-02-1989) «Οργανισµός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει. 

3. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Υποκεφάλαιο 11 «Συµβάσεις 
για λογαριασµό του ∆ηµοσίου», όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 4427/16 (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας 
Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 76 αυτού.  

6. Το Π.∆. 85/2018 (ΦΕΚ 157/Α/27-8-2018) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» και το Π.∆. 
84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/27-8-2018) «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» και ειδικότερα την παρ. 20 
του άρθρου 43 αυτού. 

7. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” 
και άλλες διατάξεις».  

8. Το άρθρο  24 του  Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94) «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις».  

9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγγενεύσεις Νοµικών Προσώπων 
Και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και Λοιπές 
Ρυθµίσεις». 

10. Tις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων κλπ.  

11. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 
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13. Την µε αρ. πρωτ. ∆3/Γ/22512/6562/25-09-2018 απόφαση έγκρισης διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης παροχής υπηρεσιών αποχιονισµού των Κρατικών Αερολιµένων Κοζάνης, Ιωαννίνων, Καστοριάς 
και Αλεξανδρούπολης, για τη χειµερινή περίοδο έτους 2018, µήνας ∆εκέµβριος 2018, το οποίο 
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ ως «Πρωτογενές Αίτηµα» µε Α∆ΑΜ 18REQ003740015,και Α∆Α: 6ΙΖ465ΧΘΞ-Α55. 

14. Την µε  αριθµ.  ∆Ο∆/74025/18694/Φ.Αν./11-10-2018 απόφαση  ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 12.000,00 € 
(και τα τέσσερα αεροδρόµια, 3.000,00 έκαστο), στον ειδικό φορέα 39/120, ΚΑΕ  0814/2018 : 

          α) Αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης στη ∆ιαύγεια (Α∆Α): Ω757465ΧΘΞ-ΕΤ9 
    β) Αριθµός καταχώρησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 18REQ003870437) 
15. Την µε αρ. πρωτ.: ∆3/Γ/22702/6599/26-09-2018 απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών διαδικασίας 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών αποχιονισµού των Κρατικών Αερολιµένων Κοζάνης, 
Ιωαννίνων, Καστοριάς και Αλεξανδρούπολης, για το µήνα ∆εκέµβριος 2018.  

16. Την µε αρ. πρωτ. ∆3/Γ/22699/6598/26-09-2018 απόφαση έγκρισης διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης παροχής υπηρεσιών αποχιονισµού των Κρατικών Αερολιµένων Κοζάνης, Ιωαννίνων, Καστοριάς 
και Αλεξανδρούπολης, για τη χειµερινή περίοδο έτους 2019,ήτοι από 01-01-2019 έως 31-03-2019 και από 01-
12-2019 έως 31-12-2019, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ ως «Πρωτογενές Αίτηµα» µε Α∆ΑΜ 
18REQ003750873,και Α∆Α: ΩΨΖ6465ΧΘΞ-ΟΘ2. 

17. Την µε  αριθµ.  ∆11/Α/26019/11835/19-10-2018 απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού 
ποσού 48.000,00€ για το έτος 2019 σε βάρος της πίστωσης του Αναλυτικού Λογαριασµού Εξόδου 
2440301001 «Μισθώµατα αυτοκινήτων (πλην leasing)» ειδικού φορέα1039-401-0000000  

          α) Αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης στη ∆ιαύγεια (Α∆Α): 6ΤΓ6465ΧΘΞ-ΤΝΦ 
    β) Αριθµός καταχώρησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 18REQ003870515). 
18. Την µε αρ. πρωτ.: ∆3/Γ/22701/6600/26-09-2018 απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών διαδικασίας 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών αποχιονισµού των Κρατικών Αερολιµένων Κοζάνης, 
Ιωαννίνων, Καστοριάς και Αλεξανδρούπολης, για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και 
∆εκέµβριο έτους 2019. 

19. Το µε αρ. πρωτ. ∆11/∆/12644/31-10-2018 Υπηρεσιακό Σηµείωµα. µε το οποίο διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω 
αναφερόµενα στις παρ. 13,14,15,16 και 17 στο Τµήµα Προµηθειών (∆11/Ε). 

20. Το Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης …… και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

21. Το Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

22. Την µε αριθ. 2105/14-08-2014 απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος Υπογραφής «Με 
Εντολή Υπουργού» στους ∆ιοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. ∆ιευθυντές και λοιπούς Προϊσταµένους Οργανικών 
Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ Β/2230/14-08-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά 

βάσει της τιµής, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού σε Κρατικούς Αερολιµένες. 
Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.  
Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα υπογράψει 
σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτοµερώς οι όροι της σχετικής 
προµήθειας. Το σχέδιο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νοµίµων κρατήσεων, η οποία αναλύεται σε 12.000,00€ για το µήνα 
∆εκέµβριο 2018 και σε 48.000,00€ για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 2019 και ∆εκέµβριο 2019.  
Η δαπάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της ΥΠΑ (Ειδικός Φορέας 39-120), οικονοµικού έτους 
2018.  
Στον ανωτέρω προϋπολογισµό, συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ (24%) και όλες οι σχετικές νόµιµες κρατήσεις που 
επιβαρύνουν την προ του ΦΠΑ συµβατική αξία της προµήθειας ήτοι: 

          α) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ν.4013/11 & Ν.4412/16) 
          β) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Ν.4412/16 & ΚΥΑ 1191/2017) 
          γ) Επί των ανωτέρω παρακρατήσεων, κράτηση 3% χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ επί του  χαρτοσήµου. 
          δ) Επί του ποσού που προκύπτει µετά τις ανωτέρω κρατήσεις, παρακρατείται ποσοστό 4% (για αγαθά) 

ή/και  8% (για υπηρεσίες) ως φόρος εισοδήµατος (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α). 
 
3. ΣΥΝΤΑΞΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συνηµµένα 
παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης. 

  Υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µέσω 
courier στην Κεντρική Γραµµατεία της ΥΠΑ (Παλαιός Πύργος Πρώην Ανατολικού Αερολιµένα) Ελληνικό, ΤΚ 
16777. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

10-12-2018 

 

13-12-2018 

 

  
  Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από 

την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
 

4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από αρµόδια Επιτροπή της ΥΠΑ και σύµφωνα µε τις σχετικές  διατάξεις του Ν. 
4412/2016 όπως αυτός ισχύει.  
 
5. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
 

6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και 

νοµικών προσώπων, που είναι εγκατεστηµένα ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ., της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Ν. 2513/97-

Τόπος Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
(Παλαιός Πύργος Πρώην 
Ανατολικού Αερολιµένα) 
Ελληνικό, ΤΚ 16777    

ΗΗΗµµµεεερρροοοµµµηηηνννίίίααα   
∆∆∆ιιιαααγγγωωωνννιιισσσµµµοοούύύ   

   
ΗΗΗµµµέέέρρρααα   

   
ΏΏΏρρρααα   

 
14-12-2018 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
10:00 π.µ. 
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ΦΕΚ Α/139), ή κράτους που έχει συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε τα κράτη της Ε.Ε. σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  
Θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν και να συµµορφώνονται µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και των συνηµµένων σε αυτή παραρτηµάτων.  

Οι ενώσεις, κοινοπραξίες και προσωρινές συµπράξεις, δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούται όµως να πράξουν τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτές η Σύµβαση, και εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Σε αυτή τη περίπτωση η νοµική µορφή της αναδόχου-ένωσης πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού αριθµού φορολογικού µητρώου για την ένωση 
(π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συµβολαιογραφικού έγγραφου). 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει αποδεδειγµένα και επί ποινή αποκλεισµού, πριν την 
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό (αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού), να µην έχουν σε βάρος τους 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται και στη 
σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση που υποχρεούνται να υποβάλουν µε τη προσφορά τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆): 

  
••••  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
••••  ∆ωροδοκία 
••••  Απάτη 
••••  Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

συµπεριλαµβανοµένου της ηθικής αυτουργίας ή συνέργειας ή απόπειρας διάπραξης εγκλήµατος 
••••  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
••••  Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

 Οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρµόζονται επίσης και στα φυσικά πρόσωπα των ενδιαφερόµενων 
οικονοµικών φορέων, τα οποία είναι µέλη διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου, ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτά. Ειδικότερα: 

 
• Για τις Α.Ε. : Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.  
• Για τις Ε.Π.Ε. , Ο.Ε. και Ε.Ε. : Ο διαχειριστής. 

 
Επίσης αποκλείονται από τη συµµετοχή της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης οι οικονοµικοί 

φορείς που αποδεδειγµένα πριν την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό (αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού): 
 

• Έχουν αθετήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

 Ο εν λόγω όρος παύει να ισχύει, 
(α) εφόσον ο οικονοµικός φορέας έχει καταβάλει τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
(β) εφόσον µόνο µικρά ποσά φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί. 
(γ)  εφόσον ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό των οφειλών του, σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα πριν την εκπνοή της προθεσµίας 
υποβολής της προσφοράς του. 

• Έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων που 
έχουν συνάψει τόσο µε την Υπηρεσία όσο και µε άλλους δηµόσιους φορείς και ιδίως σε θέµατα που 
αφορούν διατάξεις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (βλέπε σχετικά και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΤΕΥ∆). 

• Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που έχουν συνάψει τόσο µε την Υπηρεσία όσο και µε 
άλλους δηµόσιους φορείς, που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, 
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  

• Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις 
νόµου. 
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• Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι έχουν συνάψει συµφωνία(ες) 
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

• Προκύπτει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού, λόγω πρότερης συµµετοχής του οικονοµικού φορέα 
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της εν λόγω σύµβασης, και δεν µπορεί να θεραπευτεί 
µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

• Προκύπτει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων η οποία δεν µπορεί να θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

 Πέραν των προαναφεροµένων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβεί σε αποκλεισµό οικονοµικού 
φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εφόσον διαπιστώσει, 
αποδεδειγµένα, ότι αυτός: 
 
• Βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, σε κάποια από τις προαναφερόµενες καταστάσεις ή 

περιπτώσεις. 
• Κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από τη 

παρούσα, προς εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού του ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής του, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη παρούσα ή ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

• Επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στην 
παρούσα διαδικασία ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις οποιεσδήποτε αποφάσεις θα λάβει η αναθέτουσα αρχή, σχετικά µε την 
παρούσα διαδικασία. 

• Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα (όπως ορίζεται από κείµενες διατάξεις), το οποίο θέτει 
εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
7. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                               
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ            
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   
        
 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ’  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η’  
 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις 
διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται και στο διαδίκτυο, στις 
ιστοσελίδες της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ httpς://diavgeia.gov.gr και του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. www.eprocurement.gov.gr.  
Επιπλέον, περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού αποστέλλεται και στη Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων 
Ελλάδος (ΚΕΕΕ), [email: keeuhcci@uhc.gr) προκειµένου αυτή να κοινοποιηθεί σε όλα τα επιµελητήρια-µέλη 
της στην Ελλάδα.     

Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη διακήρυξη και 
το διαγωνισµό, µέχρι και µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς, παρακαλούνται όπως επισκέπτονται 
τακτικά την ιστοσελίδα της ΥΠΑ, προκειµένου να ενηµερώνονται σχετικά.   

  Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που θα 
εκτυπώσουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή προκειµένου να 
γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή τροποποιήσεις. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε 
το αιτιολογικό της µη πληρότητας του εκτυπωµένου αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
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9. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, 

Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης,  ∆/νση Οικονοµικού – Εφοδιασµού 
(∆11), Τµήµα Προµηθειών (∆11/Ε), µέχρι και δύο 2 εργάσιµες ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, εξετάζονται δε µόνο εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον 
ενδιαφερόµενο εντός του εναποµείναντος χρόνου. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

10.1 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 Υποβάλλονται εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, εντός δέκα (10) 
ηµερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 221 Ν. 4412/16). Μετά την άπρακτη 
πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 
 10.2 ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  
 Υποβάλλονται εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση (µε 

κάθε µέσο) της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει, εντός δέκα (10) ηµερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 221 Ν. 
4412/16). Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, απαιτείται, µε 
την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του διαγωνισµού, το οποίο και αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το σχετικό 
αποφασίζον διοικητικό όργανο.                                                                                                                                                                                

  
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

καα

                           Ε.Υ. 

             Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α’  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’   
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆’ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε’                                                                                                 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ’ 

 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ’ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η’ 
 
                
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                                                               
Αποδέκτες για ενέργεια 
- ∆11/Ε  
- ∆11/∆ 
- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    
Αποδέκτες για κοινοποίηση    
- ∆3 
- Γ∆∆Υ 
- Γ∆ΑΜ 
- Γρ. ∆/ΥΠΑ 
Εσωτερική ∆ιανοµή  
- ∆11/Ε (5) 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡ ΤΤ ΗΗΜΜΑΑ   ΑΑ ΄́   

  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

∆ηµόσια σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού σε 
Κρατικούς Αερολιµένες 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 
  
CPV  90620000-9 (Υπηρεσίες εκχιονισµού) 
  

 
 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Α. 
 
(ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ∆ΑΠΑΝΗ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

 Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 
χιλιάδων Ευρώ (60.000€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νοµίµων 
κρατήσεων, η οποία αναλύεται σε 12.000,00€ για το µήνα ∆εκέµβριο 
2018 και σε 48.000,00€ για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 
2019 και ∆εκέµβριο 2019. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑ ΚΑΕ  0814  Έτους 2018  
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΕ 2440301001 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ    Αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  Οι κατά τόπους Αερολιµένες 

 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

α) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ν.4013/11 & 
Ν.4412/16) 

β) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Ν.4412/16 & ΚΥΑ 
1191/2017) 

γ) Επί των ανωτέρω παρακρατήσεων, κράτηση 3% χαρτόσηµο και 20% 
ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. 

δ) Επί του ποσού που προκύπτει µετά τις ανωτέρω κρατήσεις, 
παρακρατείται ποσοστό 4% (για αγαθά) ή/και 8% (για υπηρεσίες) ως 
φόρος εισοδήµατος (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α). 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  5%  επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφεροµένων υπηρεσιών.  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ   ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 
 
Επισήµανση: Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των Αερολιµένων, είτε για µεµονωµένους 
Αερολιµένες. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
Παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού των Κρατικών Αερολιµένων Κοζάνης, Ιωαννίνων, Καστοριάς και 
Αλεξανδρούπολης, για τη χειµερινή περίοδο έτους 2018, µήνας ∆εκέµβριος 2018 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2018 

 ΜΗΝΑΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

ΦΠΑ:     

 580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

Σύνολο:  

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

 
Παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού των Κρατικών Αερολιµένων Κοζάνης, Ιωαννίνων, Καστοριάς και 
Αλεξανδρούπολης, για τη χειµερινή περίοδο έτους 2019, ήτοι από 01-01-2019 έως 31-03-2019 και από 01-12-
2019 έως 31-12-2019 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2018 

 ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

ΦΠΑ:     

 580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

Σύνολο:  

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2018 

 ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

ΦΠΑ:     

 580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

Σύνολο:  

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2018 

 ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

ΦΠΑ:     

 580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

Σύνολο:  

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2018 

 ΜΗΝΑΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

Αξία:    

 2.419,35€ 

ΦΠΑ:     

 580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

ΦΠΑ:     

580,65€ 

Σύνολο:  

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

Σύνολο: 

3.000,00€ 

 
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000€) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και νοµίµων κρατήσεων, η οποία αναλύεται σε 12.000,00€ για το µήνα ∆εκέµβριο 
2018 και σε 48.000,00€ για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 2019 και ∆εκέµβριο 2019. 
 
Επισήµανση: Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των Αερολιµένων, είτε για µεµονωµένους 
Αερολιµένες. 

ΑΔΑ: 7ΘΖΩ465ΧΘΞ-ΘΑΓ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.1- Σύνταξη – Υποβολή 

 
 Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 
 Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική 
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία τα οποία µπορούν να είναι στην Αγγλική ή άλλη επίσηµα 
γλώσσα της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την µετάφραση 
στην ελληνική οποιουδήποτε τεχνικού στοιχείου, µε µέριµνα και δαπάνες του διαγωνιζόµενου. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, µέσα σε ένα (1) ενιαίο 
σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο). Η υποβολή του αντιγράφου γίνεται 
για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ πρωτότυπου και αντίγραφου, θα ισχύει το πρωτότυπο.   
 Η υποβολή των δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται µε τις προσφορές, θα είναι σε συµφωνία µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α/74), ειδικότερα: 
 α) Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από το ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠ∆∆, τα ∆ικαστήρια όλων των 
βαθµίδων, τα ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους κατά 
τουλάχιστο 50% του ετήσιου προϋπολογισµού τους, τις ∆ΕΚΟ (άρθρο 1 Ν.3429/2005), καθώς και τα 
νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 
β) Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια 
αρχή αυτής της χώρας και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
γ) Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση  από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης (α) του παρόντος. 
δ) Γίνονται αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
ε) Γίνονται αποδεκτά και επικυρωµένα αντίγραφα από συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.). 
 στ) Πρωτότυπα ∆ικαιολογητικά και ∆ηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της 
Ελληνικής, εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 
Α/188).  

∆ικαιολογητικά που βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ότι δεν εκδίδονται, µπορούν να αναπληρωθούν και από 
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου  προς  υποβολή δικαιολογητικών ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής. Εάν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη 
δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής. Τόσο δε στην ένορκη βεβαίωση όσο και στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα 
δηλώνεται µεταξύ άλλων ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι νοµικές καταστάσεις για τις οποίες ζητήθηκαν τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά. 
 
1.2- Χρόνος ισχύος προσφοράς 
 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες 
από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού µε δικαίωµα παράτασης, κατόπιν έγγραφης αίτησης 
της αναθέτουσας αρχής για µέχρι 120 (εκατόν είκοσι) επιπλέον ηµέρες. 
 
- Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

ΑΔΑ: 7ΘΖΩ465ΧΘΞ-ΘΑΓ
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1.3- Ετικέτα κύριου φακέλου προσφοράς 

 Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα φέρει ευκρινώς την ένδειξη: 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1-   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
1.3.2-   Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσα Αρχή) που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
1.3.3-   Ο αριθµός της διακήρυξης ή ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής. 
1.3.4- Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών. 
1.3.5-   Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
1.3.6-   Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, e-mail) 
 
1.4- Περιεχόµενο κύριου φακέλου προσφοράς 
 
1.4.1- Ο κύριος φάκελος της προσφοράς περιλαµβάνει συνηµµένα και επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
  
 1.4.1.1- Ένας (1) σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο 

οποίος θα περιλαµβάνει συνηµµένα και επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
  

• Ο αριθµός της διακήρυξης ή ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, e-mail). 
• Πίνακας περιεχοµένων στον οποίο θα αναγράφεται κάθε συνηµµένο έγγραφο, µε παραποµπή στη 

σχετική αρίθµηση της σελίδας, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
• Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους. 
• Tα Νοµιµοποιητικά Έγγραφα κάθε συµµετέχοντος (όπως ορίζονται και από τη νοµοθεσία), όπως: 

- Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους µε µορφή  Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών 
του (για Ο.Ε και  Ε.Ε.), ΓΕ.ΜΗ. κλπ.   
- Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους 
το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  
το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
- Έγκριση από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου, για τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό και την υποβολή της προσφοράς. 

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία.  

 
• Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Γ΄ , 

συµπληρωµένο σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες.  
 

 Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆) εκδίδεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (147/Α) 
“∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)1” και αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων που παρέχει προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη. Πρόκειται 
δηλαδή για Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα ότι δεν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις λόγω 
της οποίας αποκλείεται ή µπορεί να αποκλεισθεί, ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι, κατά 
περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τον περιορισµό του 
αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συµµετάσχουν, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Στόχος του ΤΕΥ∆ είναι η µείωση του διοικητικού φόρτου που απορρέει από 
την απαίτηση προσκόµισης σηµαντικού αριθµού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται µε τα 
κριτήρια αποκλεισµού και τα κριτήρια επιλογής. 
 Οι οικονοµικοί φορείς µπορεί να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
(άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6  
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του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη 
συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι 
οικονοµικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα 
σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 
προθεσµίας. 
 Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται, για καθέναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, χωριστό 
ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως V. 
 

Στον εν λόγω διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, αναφορικά µε το ΜΕΡΟΣ IV  του 
ΤΕΥ∆, θα συµπληρώσουν µόνο την ενότητα α. ‘Όλα τα επιµέρους κριτήρια επιλογής αναφορικά µε την 
επαγγελµατική - οικονοµική επάρκεια και καταλληλότητα, την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
καθώς και την κατοχή πιστοποιητικών από τον οικονοµικό φορέα, ορίζονται στις συνηµµένες τεχνικές 
περιγραφές – φύλλα συµµόρφωσης για τους αερολιµένες για την οποία ζητούνται οι σχετικές µε τον 
διαγωνισµό υπηρεσίες. 
 

  Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτοµο πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΤΕΥ∆ (πρβλ. προτελευταίο και 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/2016) , σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Οι πληροφορίες που πρέπει να συµπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς 
παρατίθενται, για κάθε µέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο µε γκρίζο χρώµα όπου οι αναθέτουσες αρχές ή οι 
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να συµπληρώσουν τις πληροφορίες µε τις οποίες θα είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης συγκεκριµένης σύµβασης.  

 

Οι πληροφορίες που πρέπει να συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα παρατίθενται, για κάθε µέρος ή 
ενότητα, σε πλαίσιο µε λευκό χρώµα. 

 
Καθίσταται σαφές πως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί (κατά τη κρίση της), το δικαίωµα να ζητήσει σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισµού, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης, 
αλλά και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης αυτής, και ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση, 
για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή εγγράφου τους ζητηθεί 
από την Υπηρεσία, που να αποδεικνύει τόσο τα δηλωθέντα στο ΤΕΥ∆, όσο και πληροφορίες σχετικές µε τη 
νοµιµοποίησή τους, τη προσωπική κατάσταση και επαγγελµατική τους επάρκεια, την οικονοµική, 
χρηµατοοικονοµική ή τεχνική ικανότητά τους και γενικά κάθε άλλης απαίτησης ή στοιχείο πρόσφορο  για 
τη διενέργεια της καταλληλότητας τους. 

• Όλες οι σελίδες των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή 
αρίθµηση από τη πρώτη µέχρι τη τελευταία, και µονογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τον 
νοµίµως εξουσιοδοτούµενο υπάλληλο της εταιρείας. Για την ευχερέστερη  αναζήτηση των στοιχείων 
που υποβάλλονται, ο πίνακας περιεχοµένων θα έχει τη µορφή π.χ.: Παραστατικό Εκπροσώπησης: 
σελίδες 1-2, Νοµιµοποιητικά Έγγραφα: σελίδες 2-20, ΤΕΥ∆: σελίδες 21-…, – Τεχνική Προσφορά: σελίδες 
…-…, Προσαρτήµατα: σελίδες ….. - ….. (µε αναφορά του τίτλου κάθε προσαρτήµατος και των 
σχετικών σελίδων). 
 

• Τεχνική Προσφορά   
 Η τεχνική προσφορά (φύλλο συµµόρφωσης) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα Ε’ της ∆ιακήρυξης 
(Τεχνικές Προδιαγραφές), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται, καθώς και στο Παράρτηµα Ε’ (Ειδικοί Όροι). 
 Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/16  

 
 1.4.1.2- Ένας (1) σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
   ο οποίος θα περιλαµβάνει συνηµµένα και επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 

• Ο αριθµός της διακήρυξης ή ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, e-mail). 
• Οικονοµική Προσφορά  
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Στην οικονοµική προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω: 
- Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, και θα αφορούν συνολικά τις υπηρεσίες, θα 

αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία, 

εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε 
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:  

Ι.  Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων 
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών που επιβαρύνεται ο προµηθευτής για παράδοση των 
ειδών ελεύθερων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
 ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή εκτός Φ.Π.Α.  
- Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) επί ποινή απορρίψεως.  

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 
µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την 
πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. 

- ∆εν γίνονται δεκτές στο διαγωνισµό εναλλακτικές προσφορές. 
- Τρόπος Πληρωµής : 
   Η πληρωµή του προµηθευτή θα πραγµατοποιείται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής 
αξίας, εφ’ άπαξ µε τη λήξη της σύµβασης, έναντι πρωτοκόλλου παραλαβής από επιτροπή και την 
έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου. 

Ο προµηθευτής θα υποβάλλει µαζί µε το τιµολόγιο τρέχουσες βεβαιώσεις ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενηµερότητας, τον αριθµό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα κατατεθεί το 
αντίτιµο πληρωµής, πιστοποιούµενο είτε µε φωτοτυπία είτε µε έγγραφο της Τράπεζας καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται και ισχύει κατά την ηµέρα παράδοσης. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
200 του Ν. 4412/2016 και στην µε αρ. 2024709/601/0026/08-04-1998 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

• Όλες οι σελίδες των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή 
αρίθµηση από τη πρώτη µέχρι τη τελευταία, και µονογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τον 
νοµίµως εξουσιοδοτούµενο υπάλληλο της εταιρείας. Για την ευχερέστερη  αναζήτηση των στοιχείων 
που υποβάλλονται οι σελίδες θα φέρουν αρίθµηση του τύπου «σελ. 1 από …..», «σελ. 2 από …..» 
κ.ο.κ.  
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Επισηµαίνεται ότι: 
 
1.4.2- Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να  λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
1.4.3- Ανυπόγραφες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.4.4- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.4.5- ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης 
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
1.4.6- Η αρµόδια για το διαγωνισµό επιτροπή, κατ’ εφαρµογή και των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν.4412/16 
«Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» (όπως ισχύει), µπορεί να καλεί εγγράφως 
τους προσφέροντες (µε κοινοποίηση στην αναθέτουσα αρχή και τους υπόλοιπους υποψήφιους), να 
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συµµετοχής που έχουν υποβάλει, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις 
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς 
το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η 
συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη 
και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά µε την επικύρωση 
αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, όπως έχει προαναφερθεί. 
 Τα ανωτέρω αναφερόµενα εφαρµόζονται και για το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς 
που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, και µόνο αν περιέχουν ασάφειες ήσσονος 
σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η επιτροπή 
κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη 
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη 
προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές προσφορές. 
 
1.4.7- Η παροχή δυνατότητας διευκρινήσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι 
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 
1.4.8- Σε κάθε περίπτωση πάντως, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της ∆/ξης συνεπάγονται την απόρριψή τους. 
 
1.4.9- Ο χρόνος εκτέλεσης που αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & Ε’ της παρούσας αποτελεί απαράβατο 
όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς . 
 
1.4.10.- Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 
  
1.4.11.- Οι προσφορές που θα κατακυρωθούν, δεν θα πρέπει στο σύνολό τους να υπερβούν την  
προϋπολογισθείσα αξία  
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2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1- Η αρµόδια για το διαγωνισµό Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 
 
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 
 
- Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µετά την ορισθείσα από τη διακήρυξη ηµεροµηνία, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
 
- Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόµιµα 
εκπρόσωποι αυτών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών 
που προσφέρθηκαν. 
 
2.2-  Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
- Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος κάθε προσφοράς και µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς ανά φύλλο, τόσο στο 
πρωτότυπο όσο και στο τυχόν αντίγραφο. 
 
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν 
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν,  σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.  
 
- Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης δεν γίνεται καµία κρίση επί των προσφορών ούτε από την επιτροπή ούτε 
από τους παρευρισκόµενους διαγωνιζόµενους. Οι τελευταίοι δικαιούνται µετά την αποσφράγιση να έχουν 
πρόσβαση στις προσφορές των συναγωνιζόµενων. ∆εν επιτρέπεται να αποσπάσουν έγγραφα από τις 
προσφορές, ούτε να λάβουν µε κανένα µέσο αντίγραφα των προσφορών. Επιτρέπεται η λήψη σηµειώσεων 
από µέρους τους. 
 
2.3. - Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στις προσφορές, ορίζεται εντός των επόµενων 2 ωρών από 
την περαίωση της διαδικασίας  αποσφράγισης των προσφορών.  
Η επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της,  να παρατείνει τον χρόνο αυτό,  µέχρι δύο (2) ώρες. 
 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

3.1.-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
3.1.1.-Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρµόδια για το διαγωνισµό Επιτροπή, συντάσσεται από 
αυτή πρακτικό αξιολόγησης το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία µε τη σειρά της εκδίδει σχετική 
Απόφαση έγκρισης πρακτικού. 
 
3.1.2.- Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους, προκειµένου να ασκήσουν το 
προβλεπόµενο από το νόµο δικαίωµα ένστασης, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.   
 
3.1.3.- Μετά τη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία ένσταση, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, οφείλει να προσκοµίσει εντός προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών, µετά από έγγραφη ειδοποίησή µας και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται (Ν. 4250/2014) όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά  
περίπτωση , σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/16. 
 
 
3.2.- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ     
 
  Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµισθούν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του Ν. 4412/16, ως 
απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης 
των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 76.  
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Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις  
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 : 
α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως 
του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν 
λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά : 
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄, µε το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην Ένωση.  
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. 
 

3.2.1.-Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρµόδια για το διαγωνισµό Επιτροπή, 
συντάσσεται από αυτή πρακτικό αξιολόγησης το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία µε τη σειρά 
της εκδίδει σχετική Απόφαση έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελεσµάτων 
διαγωνισµού . 
 
3.2.2.- Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους, προκειµένου να ασκήσουν το 
προβλεπόµενο από το νόµο δικαίωµα ένστασης, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.   
 
3.2.3.-Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία ένσταση, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση του διαγωνισµού , οφείλει και µετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση 
προς αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, να προσέλθει εντός ορισµένης προθεσµίας για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας παράλληλα και όποια έγγραφα ή δικαιολογητικά τυχόν του ζητηθούν .  
 
3.2.5- Μετά την Απόφαση κατακύρωσης θα ακολουθήσει σύµβαση που θα ορίζει λεπτοµερώς τους όρους της 
υπηρεσίας, για την σύνταξη της οποίας θα µεριµνήσει η Αναθέτουσα Αρχή.  
Το σχέδιο της Σύµβασης επισυνάπτεται στη παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)  και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. 
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4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

∆εν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, αλλά απαιτείται εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ 

Επισηµαίνεται ότι, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προ υπογραφή σύµβασης, 
πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Επίσης θα πρέπει να 
προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτεισχύον τέλος 
χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 

4.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που αναφέρεται στη παράγραφο10 της 
παρούσας απόφασης, σελίδα 6 . 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

(ΤΕΥ∆) 
 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) & Απόφαση ΕΑΑ∆ΗΣΥ αρ.158/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016] 
 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ11 

 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση 
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

 
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
 

-  Ονοµασία:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
  ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (∆11) 
   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε) 
 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 0102 
 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: (Παλαιός Πύργος Πρώην Ανατολικού Αερολιµένα) 
Ελληνικό, ΤΚ 16777,- Αττική 
 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: ∆. Οικονόµου  
 

- Τηλέφωνο: 210-8916263 
 

- Ηλ. ταχυδροµείο: d11e@hcaa.gr 
 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ypa.gr / www.hcaa.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):  
παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού σε Κρατικούς Αερολιµένες.  
 
     CPV : 90620000-9  
 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: ως Α∆ΑΜ της παρούσας. 

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

 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ                    

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  
 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆11/Ε/31875/14426/28-11-2018 
 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

11 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότεροι του ενός θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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ΜΕΡΟΣ II: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυµία: 

 

 

 

 

 
 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
 

  

Ταχυδροµική διεύθυνση: 

 

 

 
 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι12 : 

 

Τηλέφωνο: 
 

Ηλ. ταχυδροµείο: 
 

∆ιεύθυνση στο   ∆ιαδίκτυο   (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή 
ή µεσαία επιχείρηση13; 

[         ] πολύ µικρή,       [         ] µικρή,      [         ] µεσαία 

Μόνο  σε  περίπτωση  προµήθειας  κατ᾽ 
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20:  
ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»14  ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων 
στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης; 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των µειονεκτούντων 
εργαζοµένων ή µε αναπηρία; 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια κατηγορία  ή  
κατηγορίες  εργαζοµένων  µε αναπηρία  ή µειονεκτούντων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

  
12 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
13 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. 
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14 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 
ατόµων. 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 
σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών 
φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής); 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εάν ναι: 

Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τµήµατα  της  παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  
παρόντος µέρους,  συµπληρώστε  το  µέρος  V  κατά περίπτωση,   και   σε   κάθε   περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το 
µέρος VI. 

 

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των εγγράφων) 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη 
στον επίσηµο κατάλογο15: 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα 
κριτήρια επιλογής; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 
 
[         ] Άνευ αντικειµένου 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις  πληροφορίες  που  λείπουν  στο  µέρος  IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή  κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει 
βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  και  
φόρων  ή  να παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα 
να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 
 

Εάν   η   σχετική   τεκµηρίωση   διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας έκδοσης,  επακριβή  

στοιχεία  αναφοράς  των εγγράφων): 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο Ι∆ΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

  

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

 

Τρόπος συµµετοχής Απάντηση 
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Ο  οικονοµικός  φορέας  συµµετέχει  στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους16; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονοµικού φορέα   στην   
ένωση  ή  κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για  
συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς  που  
συµµετέχουν  από  κοινού  στη διαδικασία σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης: 

 

γ) Ενδεχοµένως, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας: 

 

Τµήµατα Απάντηση 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για 
τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει 
προσφορά. 

 

 
 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να 

εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

 
 

Εκπροσώπηση Απάντηση 

Ονοµατεπώνυµο: 
 

 
 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 

  

Ταχυδροµική διεύθυνση: 

 

Τηλέφωνο: 

 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

 

Εάν  χρειάζεται, δώστε  λεπτοµερή  στοιχεία σχετικά µε την 
εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ17 

 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

 

Στήριξη Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V 
κατωτέρω; 

 
[         ] Ναι 
 
  

[         ] Όχι 

 
 
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών. 
 
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας 

στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 

δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 

 

17 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.” 
 

 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 

 
Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα 

(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 
 

Υπεργολαβική ανάθεση  Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 
µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

 
[         ] Ναι 
 
[         ] Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν : 

 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 

ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας 

τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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ΜΕΡΟΣ III: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες18 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ν.4412/16, αλλά και στο άρθρο 5 του αποφατικού της διακήρυξης «∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» 
(σελ.4), ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

 
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση19 
2. ∆ωροδοκία20,21 
3. Απάτη22 
4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες23 
5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας24 
6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων25 

 

18 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. 

 
19 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
 
20 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
 
21 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/∆ΕΥ 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). 

 
22 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. 

 
23 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 και στα άρθρα 40-42 του ν. 3251/2004 (ΦΕΚ 127/Α)“Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, 

τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις” (προσθήκη εθνικής 

νοµοθεσίας που δεν προβλέπεται στο άρθρο 73 παρ. 1). 
 
24 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. 3961/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

25 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/∆ΕΥ 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.". 
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(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 
 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις  βάρος  του  
οικονοµικού  φορέα  ή οποιουδήποτε προσώπου26  το  οποίο  
είναι µέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή εποπτικού  του  
οργάνου  ή  έχει  εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  
που παρατίθενται  ανωτέρω  (σηµεία  1-6),  ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
µέγιστο ή στην οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[         ] Ναι 
  
 
 
[         ] Όχι 

Εάν   η   σχετική   τεκµηρίωση   διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 27 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο Ι∆ΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Εάν ναι, αναφέρετε28 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά  και  
τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της καταδίκης: 

Ηµεροµηνία: 
 
Σηµείο-(-α): 
 
Λόγος(-οι): 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί:  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, 
∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού και σχετικό(-ά) σηµείο(-
α): 

 

Εάν   η   σχετική   τεκµηρίωση   διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 29 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο Ι∆ΙΟΣ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός 
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)30; 

 

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν31: 

 

 
25 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/∆ΕΥ 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.". 

26 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ν.4412/16 )  

27 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
28 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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29 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
30 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 ν.4412/16). 

31 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 

 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή  φόρων  ή  
εισφορών  κοινωνικής ασφάλισης32, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[         ] Ναι 
 
[         ] Όχι 

Εάν όχι, αναφέρετε ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)  Χώρα  ή  κράτος  µέλος  για  το  οποίο πρόκειται:   

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;   

γ) Πως   διαπιστώθηκε   η   αθέτηση   των υποχρεώσεων;   

γ1. Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; [         ] Ναι       [         ] Όχι [         ] Ναι       [         ] Όχι 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; [         ] Ναι       [         ] Όχι [         ] Ναι       [         ] Όχι 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 
  

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

  

γ2. Με άλλα µέσα;  [         ] Ναι       [         ] Όχι [         ] Ναι       [         ] Όχι 

∆ιευκρινίστε:   

2) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων 
κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για 
την καταβολή τους ;33 

[         ] Ναι 
 
[         ] Όχι 

[         ] Ναι 
 
[         ] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:   

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)34 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ 
ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο Ι∆ΙΟΣ ΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ 
ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο Ι∆ΙΟΣ ΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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32 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 ν.4412/16). 

33 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  
34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

 
(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 

 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τοµείς του   περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού  και εργατικού δικαίου ; 35 

[         ] Ναι 
 
[         ] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[         ] Ναι 
 
[         ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:  

Βρίσκεται   ο   οικονοµικός   φορέας   σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσεις:36 

 

α) πτώχευση: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

β) διαδικασία εξυγίανσης: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

γ) ειδική εκκαθάριση: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή από το 
δικαστήριο: 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου: 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη  της  εφαρµοστέας   
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχιση  της  επιχειρηµατικής  του λειτουργίας υπό αυτές 
τις περιστάσεις37 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ 
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥ∆)  

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα38; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτοµερείς πληροφορίες: 
ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥ∆) 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα  
[         ] Ναι       [         ] Όχι 
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αυτοκάθαρσης; 
 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 
ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥ∆) 

Έχει    συνάψει    ο   οικονοµικός   φορέας συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτοµερείς πληροφορίες: 
ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥ∆) 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα  
αυτοκάθαρσης; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 
ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥ∆) 

Γνωρίζει  ο  οικονοµικός  φορέας  την  ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συµφερόντων39, λόγω της συµµετοχής του στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτοµερείς πληροφορίες: 
ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥ∆) 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας  ή επιχείρηση 
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί 
στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης40; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτοµερείς πληροφορίες: 
ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥ∆) 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη  πληµµέλεια41 κατά  την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτοµερείς πληροφορίες: 
ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥ∆) 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα  
αυτοκάθαρσης; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 
ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΥ∆) 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:  

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την 
εξακρίβωση   της   απουσίας   των   λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής: 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές: [         ] Ναι       [         ] Όχι 

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα: 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  µε αθέµιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του  αποφέρουν  αθέµιτο  
πλεονέκτηµα  στη διαδικασία ανάθεσης ή  να  παράσχει  
εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάπτουν  
δηµόσιες  συµβάσεις  Άρθρο  8 παρ. 4 ν. 3310/200542 
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[         ] Ναι 
  
[         ] Όχι 
 
[   X    ] Άνευ αντικειµένου 
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35 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 ν.4412/16 . 
36 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7). 
37 Άρθρο 73 παρ. 5 ν.441/16. 
38 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ 

(ειδικά πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 για  παροχή υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης) . 
39 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ν.4412/16 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
40 Πρβλ άρθρο 48 ν.4412/16. 
41 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
42 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. 
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ΜΕΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ: 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

(Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (ΛΕΥΚΑ) ΚΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «Απάντηση») 
 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων Απάντηση κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [         ] Ναι       [         ] Όχι 
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ΜΕΡΟΣ VI: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη I – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 
 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται57, εκτός εάν 

: 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν58. 
 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

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

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη 

δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

 
Τόπος & Ηµεροµηνία: ………………………………………………….. 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

(Υπογραφή ολογράφως του νόµιµου εκπρόσωπου, και σφραγίδα της εταιρείας) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω Υπεύθυνη ∆ήλωση φέρει ηµεροµηνία µέχρι και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
57 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
58 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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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 
 
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει της τιµής αξιολογούνται 
µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
∆ιακήρυξης. 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΖΑΝΗ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ (∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018) 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ    

Η εταιρεία (ανάδοχος) η οποία θα παρέχει τα κατάλληλα εκχιονιστικά 
µηχανήµατα για εργασίες εκχιονισµού /αποχιονισµού, αντιµετώπισης 
παγετού και καθαρισµού χιονολάσπης (slush) του κυρίως διαδρόµου, των 
συνδετηρίων τροχοδρόµων και της πίστας στάθµευσης αεροσκαφών, 
δηλαδή του συνόλου του πεδίου κινήσεως του αεροδροµίου θα πρέπει να 
προσφέρει  από 1 (ένα) εκχιονιστικό µηχάνηµα &1 (ένα) µηχάνηµα µε 
δεξαµενή και ειδικό ψεκαστικό µηχανισµό)  για κάθε έναν από τους 
ανωτέρω τέσσερις αερολιµένες,  Αλεξανδρούπολη-Κοζάνη- Καστοριά-
Ιωάννινα,  ως ακολούθως : 

ΝΑΙ   

1.Εκχιονιστικό µηχάνηµα που να φέρει ειδική περιστρεφόµενη σκούπα-
σάρωθρο µε φυσητήρα στο οπίσθιο µέρος µήκους τουλάχιστον 
τεσσάρων µέτρων (4 m) και διαµέτρου τουλάχιστον εξήντα εκατοστών 
(60 cm), κατάλληλη για την αποµάκρυνση χιονιού και των υπολειµµάτων 
χιονιού (slush), όπως επίσης να φέρει σπαστή λεπίδα αποµάκρυνσης 
χιονιού µήκους τουλάχιστον τριάµισι µέτρων (3,5 m), µε βάση στο κάτω 
µέρος για την τοποθέτηση ειδικού αναλώσιµου ελαστικού υλικού, έτσι 
ώστε να µην προξενεί φθορές στις καθαριζόµενες επιφάνειες 

ΝΑΙ   

2.Μηχάνηµα που να φέρει δεξαµενή και ειδικό ψεκαστικό µηχανισµό για 
ρίψη αντιπαγωτικού υγρού, όπως επίσης να έχει τη δυνατότητα 
τοποθέτησης µηχανισµού διασποράς στερεών αντιπαγωτικών υλικών 

ΝΑΙ   

Το στερεό καθώς και  το υγρό αντιπαγωτικό υλικό χορηγείται από τον 
αερολιµένα, κατόπιν σχετικής συνεννόησης του εκπροσώπου της 
εκµισθώτριας εταιρείας µε τη ∆ιοίκηση του αερολιµένα 

ΝΑΙ   

Όλες οι λειτουργίες και ρυθµίσεις των µηχανηµάτων πρέπει να γίνονται 
από την καµπίνα οδήγησης από ειδικό χειριστήριο. Τα µηχανήµατα 
πρέπει να φέρουν ωροµετρητές για την καταγραφή ωρών εργασίας 

ΝΑΙ   

Τα µηχανήµατα υποχρεούνται να διατίθενται µε ένα (1) εφεδρικό σετ 
ανταλλακτικών βούρτσας και δυο (2) σετ ανταλλακτικών ελαστικών 
υλικών για το µαχαίρι, καθώς και διάφορα άλλα ανταλλακτικά πρώτης 
ανάγκης 

ΝΑΙ   

Το ψεκαστικό µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει αντλία µετάγγισης υγρών 
για την πλήρωση των δεξαµενών του µε αντιπαγωτικό υγρό που 
χορηγείται από τον αερολιµένα 

 

ΝΑΙ   

Τα µηχανήµατα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε όλες τις απαραίτητες 
άδειες-λοιπά παραστατικά από τις αρµόδιες διοικητικές ή άλλες αρχές 
(υποχρεώσεις προς ∆.Ο.Υ.- τέλη κυκλοφορίας –ΚΤΕΟ-ασφάλεια). 
Το προσωπικό που θα χειρίζεται τα µηχανήµατα υποχρεούται να έχει τις 
κατάλληλες άδειες χειρισµού (ΜΕ) 

ΝΑΙ   

Ο εφοδιασµός καυσίµων των εκχιονιστικών οχηµάτων θα γίνεται µε 
ευθύνη του αναδόχου και πρέπει τα οχήµατα να είναι σε πληρότητα 
καυσίµου συνεχώς καθώς και µε επαρκή αποθέµατα σε παρακείµενες 
δεξαµενές ή βαρέλια µε παράλληλη τήρηση όλων των απαιτούµενων 
µέτρων ασφαλείας 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 7ΘΖΩ465ΧΘΞ-ΘΑΓ





 

 

34 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το κόστος των καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και λοιπών 
στοιχείων εξοπλισµού και αναλωσίµων  που απαιτείται για την εύρυθµη 
και αποτελεσµατική λειτουργία των µηχανηµάτων θα βαρύνει 
αποκλειστικά την εκµισθώτρια εταιρεία για το σύνολο της µισθωτικής 
περιόδου 

ΝΑΙ   

Η εκµισθώτρια εταιρεία οφείλει σε περίπτωση βλάβης να επισκευάσει ή 
να αντικαταστήσει άµεσα όλα τα προαναφερόµενα µηχανήµατα µε άλλα 
οµοίων δυνατοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα µιας (1) ώρας χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση 
για τον µισθωτή. Για κάθε ώρα, πέρα της µιας (1) ώρας, κατά την οποία 
κάποιο µηχάνηµα παραµένει εκτός λειτουργίας, ο εκµισθωτής 
επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα πεντακοσίων ευρώ (500) ανά ώρα για 
κάθε µηχάνηµα 

ΝΑΙ   

Η εκµισθώτρια εταιρεία φέρει αστική ευθύνη για ζηµιές σε υποδοµές, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό του αερολιµένα που τυχόν προκληθούν µε 
υπαιτιότητά της και επιπλέον δεν θα έχει κανένα δικαίωµα ή απαίτηση 
αποζηµίωσης από τον αερολιµένα λόγω βλάβης από θεοµηνία, 
πυρκαγιά, δολιοφθορά κλπ των προαναφεροµένων µηχανηµάτων της 

ΝΑΙ   

Η εκµισθώτρια εταιρεία φέρει επιπλέον ποινική ευθύνη για τυχόν 
σωµατικές βλάβες επί τρίτων που πιθανόν θα προκληθούν κατά τη 
διάρκεια της παροχής έργου στα πλαίσια της σύµβασης 

ΝΑΙ   

Ως έδρα επιφυλακής (επί 24ωρου βάσεως) του ως άνω 
περιγραφόµενου εξοπλισµού ορίζεται ο αερολιµένας, σε χώρο που θα 
παραχωρηθεί γι αυτό το σκοπό,   όπου θα γίνει και δοκιµή καλής 
λειτουργίας των επιµέρους στοιχείων του. Η παρουσία των χειριστών  
εντός του αερολιµένα θα πρέπει να είναι πριν την έναρξη των 
επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων και ειδικότερα τουλάχιστον 6 ώρες 
πριν την προβλεπόµενη από την ΕΜΥ έναρξη των εν λόγω φαινοµένων 
ή κατόπιν σχετικής εντολής του Αερολιµενάρχη, ώστε να προβούν 
άµεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντιµετώπισης φαινοµένων 
χιονόπτωσης, παγετού και χιονολάσπης (slush), στους 
προβλεπόµενους από τη σύµβαση χώρους, υπό την εποπτεία 
εξουσιοδοτηµένου από την Υπηρεσία υπαλλήλου 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσης εντός του καθορισµένου από 
τη σύµβαση χρόνου, ο εκµισθωτής επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα 
εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε ώρα καθυστέρησης 

ΝΑΙ   

Για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιµότητας των µηχανηµάτων 
θα εκτελείται η κανονική συντήρηση σύµφωνα µε τις ώρες ή τον χρόνο 
λειτουργίας τους, επίσης θα εκτελείται περιοδικός έλεγχος και δοκιµή 
καλής λειτουργίας (εβδοµαδιαίως) όλων των συστηµάτων παρουσία 
αρµοδίων του αερολιµένα 

ΝΑΙ   

Η διάρκεια της µίσθωσης αφορά το µήνα ∆εκέµβριο 2018 και σε κάθε 
περίπτωση άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της οικείας (ων) 
σύµβασης (εων) 

ΝΑΙ   

∆ύναται να υποβληθούν προσφορές στο σχετικό διαγωνισµό είτε για το 
σύνολο των αερολιµένων, είτε για µεµονωµένους αερολιµένες 

ΝΑΙ   
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΖΑΝΗ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( 01/01/2019-31/03/2019 KAI ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019) 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ    

Η εταιρεία (ανάδοχος) η οποία θα παρέχει τα κατάλληλα εκχιονιστικά 
µηχανήµατα για εργασίες εκχιονισµού /αποχιονισµού, αντιµετώπισης 
παγετού και καθαρισµού χιονολάσπης (slush) του κυρίως διαδρόµου, των 
συνδετηρίων τροχοδρόµων και της πίστας στάθµευσης αεροσκαφών, 
δηλαδή του συνόλου του πεδίου κινήσεως του αεροδροµίου θα πρέπει να 
προσφέρει  από 1 (ένα) εκχιονιστικό µηχάνηµα &1 (ένα) µηχάνηµα µε 
δεξαµενή και ειδικό ψεκαστικό µηχανισµό)  για κάθε έναν από τους 
ανωτέρω τέσσερις αερολιµένες,  Αλεξανδρούπολη-Κοζάνη- Καστοριά-
Ιωάννινα,  ως ακολούθως : 

ΝΑΙ   

1.Εκχιονιστικό µηχάνηµα που να φέρει ειδική περιστρεφόµενη σκούπα-
σάρωθρο µε φυσητήρα στο οπίσθιο µέρος µήκους τουλάχιστον 
τεσσάρων µέτρων (4 m) και διαµέτρου τουλάχιστον εξήντα εκατοστών 
(60 cm), κατάλληλη για την αποµάκρυνση χιονιού και των υπολειµµάτων 
χιονιού (slush), όπως επίσης να φέρει σπαστή λεπίδα αποµάκρυνσης 
χιονιού µήκους τουλάχιστον τριάµισι µέτρων (3,5 m), µε βάση στο κάτω 
µέρος για την τοποθέτηση ειδικού αναλώσιµου ελαστικού υλικού, έτσι 
ώστε να µην προξενεί φθορές στις καθαριζόµενες επιφάνειες 

ΝΑΙ   

2.Μηχάνηµα που να φέρει δεξαµενή και ειδικό ψεκαστικό µηχανισµό για 
ρίψη αντιπαγωτικού υγρού, όπως επίσης να έχει τη δυνατότητα 
τοποθέτησης µηχανισµού διασποράς στερεών αντιπαγωτικών υλικών 

ΝΑΙ   

Το στερεό καθώς και  το υγρό αντιπαγωτικό υλικό χορηγείται από τον 
αερολιµένα, κατόπιν σχετικής συνεννόησης του εκπροσώπου της 
εκµισθώτριας εταιρείας µε τη ∆ιοίκηση του αερολιµένα 

ΝΑΙ   

Όλες οι λειτουργίες και ρυθµίσεις των µηχανηµάτων πρέπει να γίνονται 
από την καµπίνα οδήγησης από ειδικό χειριστήριο. Τα µηχανήµατα 
πρέπει να φέρουν ωροµετρητές για την καταγραφή ωρών εργασίας 

ΝΑΙ   

Τα µηχανήµατα υποχρεούνται να διατίθενται µε ένα (1) εφεδρικό σετ 
ανταλλακτικών βούρτσας και δυο (2) σετ ανταλλακτικών ελαστικών 
υλικών για το µαχαίρι, καθώς και διάφορα άλλα ανταλλακτικά πρώτης 
ανάγκης 

ΝΑΙ   

Το ψεκαστικό µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει αντλία µετάγγισης υγρών 
για την πλήρωση των δεξαµενών του µε αντιπαγωτικό υγρό που 
χορηγείται από τον αερολιµένα 

 

ΝΑΙ   

Τα µηχανήµατα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε όλες τις απαραίτητες 
άδειες-λοιπά παραστατικά από τις αρµόδιες διοικητικές ή άλλες αρχές 
(υποχρεώσεις προς ∆.Ο.Υ.- τέλη κυκλοφορίας –ΚΤΕΟ-ασφάλεια). 
Το προσωπικό που θα χειρίζεται τα µηχανήµατα υποχρεούται να έχει τις 
κατάλληλες άδειες χειρισµού (ΜΕ) 

ΝΑΙ   

Ο εφοδιασµός καυσίµων των εκχιονιστικών οχηµάτων θα γίνεται µε 
ευθύνη του αναδόχου και πρέπει τα οχήµατα να είναι σε πληρότητα 
καυσίµου συνεχώς καθώς και µε επαρκή αποθέµατα σε παρακείµενες 
δεξαµενές ή βαρέλια µε παράλληλη τήρηση όλων των απαιτούµενων 
µέτρων ασφαλείας 

ΝΑΙ   

Το κόστος των καυσίµων, λιπαντικών, ανταλλακτικών και λοιπών 
στοιχείων εξοπλισµού και αναλωσίµων  που απαιτείται για την εύρυθµη 
και αποτελεσµατική λειτουργία των µηχανηµάτων θα βαρύνει 
αποκλειστικά την εκµισθώτρια εταιρεία για το σύνολο της µισθωτικής 

ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

περιόδου 

Η εκµισθώτρια εταιρεία οφείλει σε περίπτωση βλάβης να επισκευάσει ή 
να αντικαταστήσει άµεσα όλα τα προαναφερόµενα µηχανήµατα µε άλλα 
οµοίων δυνατοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα µιας (1) ώρας χωρίς καµία επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση 
για τον µισθωτή. Για κάθε ώρα, πέρα της µιας (1) ώρας, κατά την οποία 
κάποιο µηχάνηµα παραµένει εκτός λειτουργίας, ο εκµισθωτής 
επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα πεντακοσίων ευρώ (500) ανά ώρα για 
κάθε µηχάνηµα 

ΝΑΙ   

Η εκµισθώτρια εταιρεία φέρει αστική ευθύνη για ζηµιές σε υποδοµές, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό του αερολιµένα που τυχόν προκληθούν µε 
υπαιτιότητά της και επιπλέον δεν θα έχει κανένα δικαίωµα ή απαίτηση 
αποζηµίωσης από τον αερολιµένα λόγω βλάβης από θεοµηνία, 
πυρκαγιά, δολιοφθορά κλπ των προαναφεροµένων µηχανηµάτων της 

ΝΑΙ   

Η εκµισθώτρια εταιρεία φέρει επιπλέον ποινική ευθύνη για τυχόν 
σωµατικές βλάβες επί τρίτων που πιθανόν θα προκληθούν κατά τη 
διάρκεια της παροχής έργου στα πλαίσια της σύµβασης 

ΝΑΙ   

Ως έδρα επιφυλακής (επί 24ωρου βάσεως) του ως άνω 
περιγραφόµενου εξοπλισµού ορίζεται ο αερολιµένας, σε χώρο που θα 
παραχωρηθεί γι αυτό το σκοπό,   όπου θα γίνει και δοκιµή καλής 
λειτουργίας των επιµέρους στοιχείων του. Η παρουσία των χειριστών  
εντός του αερολιµένα θα πρέπει να είναι πριν την έναρξη των 
επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων και ειδικότερα τουλάχιστον 6 ώρες 
πριν την προβλεπόµενη από την ΕΜΥ έναρξη των εν λόγω φαινοµένων 
ή κατόπιν σχετικής εντολής του Αερολιµενάρχη, ώστε να προβούν 
άµεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντιµετώπισης φαινοµένων 
χιονόπτωσης, παγετού και χιονολάσπης (slush), στους 
προβλεπόµενους από τη σύµβαση χώρους, υπό την εποπτεία 
εξουσιοδοτηµένου από την Υπηρεσία υπαλλήλου 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσης εντός του καθορισµένου από 
τη σύµβαση χρόνου, ο εκµισθωτής επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα 
εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε ώρα καθυστέρησης 

ΝΑΙ   

Για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιµότητας των µηχανηµάτων 
θα εκτελείται η κανονική συντήρηση σύµφωνα µε τις ώρες ή τον χρόνο 
λειτουργίας τους, επίσης θα εκτελείται περιοδικός έλεγχος και δοκιµή 
καλής λειτουργίας (εβδοµαδιαίως) όλων των συστηµάτων παρουσία 
αρµοδίων του αερολιµένα 

ΝΑΙ   

Η διάρκεια της µίσθωσης αφορά τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 
Μάρτιο και ∆εκέµβριο 2019 και σε κάθε περίπτωση άρχεται από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της οικείας (ων) σύµβασης (εων) 

ΝΑΙ   

∆ύναται να υποβληθούν προσφορές στο σχετικό διαγωνισµό είτε για το 
σύνολο των αερολιµένων, είτε για µεµονωµένους αερολιµένες 

ΝΑΙ   
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡ ΤΤ ΗΗΜΜΑΑ   ΣΣ ΤΤ ΄́   
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού των Κρατικών Αερολιµένων Κοζάνης, Ιωαννίνων, Καστοριάς και 
Αλεξανδρούπολης, για τη χειµερινή περίοδο έτους 2018, µήνας ∆εκέµβριος 2018 
                                                                                                           

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ/ ΑΞΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2018 

 ΜΗΝΑΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

€ € € 

 

 

 

€ 

 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ € 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ € (ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
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Παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού των Κρατικών Αερολιµένων Κοζάνης, Ιωαννίνων, Καστοριάς και 
Αλεξανδρούπολης, για τη χειµερινή περίοδο έτους 2019, ήτοι από 01-01-2019 έως 31-03-2019 και από 01-12-
2019 έως 31-12-2019 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2019 

 ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

€ € € € 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2019 

 ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

€ € € € 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2019 

 ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

€ € € € 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2019 

 ΜΗΝΑΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕ 24ΩΡΗ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

€ 
€ 

 

€ 

 

 

 

€ 

 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ € 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ € (ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡ ΤΤ ΗΗΜΜΑΑ   ΖΖ ΄́   
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστημα…………………………. 

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)                                 Ημερομηνία Έκδοσης………… 

                                                                                  ΕΥΡΩ……………………………….. 

 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………… ΕΥΡΩ………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………………………………στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ………………….… 

Δ/νση ……………….., με Α.Φ.Μ. ……………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της ………………….. (αριθμός και 

τίτλος) Σύμβασης που θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια ………………………………… (αρ. απόφασης 

κατακύρωσης ……………) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας………………… ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία 

ισχύ. 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος δύο (2) μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης, όπως 

σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                                           

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΟ…. 

 

Για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού σε Κρατικούς Αερολιµένες. 

 
Στο Ελληνικό σήµερα, την ……………………. ηµέρα …………….. του έτους ………………., στα γραφεία της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Παλαιός Πύργος πρώην Ανατολικού Αερολιµένα, Ελληνικό, οι κάτωθι 
υπογεγραµµένοι: 
Α)  …………………………… ……………………………ο κ. ∆ιοικητής της ΥΠΑ,, που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του 
αυτή, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
Β) η εταιρεία ……………………………………………………, µε έδρα την ……………………, διεύθυνση 
………………………………….., Τ.Κ. …………………………….., ΑΦΜ …………………. ∆.Ο.Υ. …………………………, 
νοµίµως εκπροσωπούµενη από ………………………………………..  συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: 
 
   Ύστερα από την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισµού  Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά 
βάσει της χαµηλότερης τιµής, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού σε Κρατικούς Αερολιµένες, 
κατακυρώθηκε  η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών στην  εταιρεία «…………………………………………..»  µε την 
απόφαση ∆11/Ε/…………………………………………… 
 
Υπ’ αριθµ.  ∆Ο∆/74025/18694/Φ.Αν./11-10-2018 απόφαση  ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 12.000,00 € (και τα 
τέσσερα αεροδρόµια, 3.000,00 έκαστο), στον ειδικό φορέα 39/120, ΚΑΕ  0814/2018 : 
          α) Αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης στη ∆ιαύγεια (Α∆Α): Ω757465ΧΘΞ-ΕΤ9 
    β) Αριθµός καταχώρησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 18REQ003870437) και  
Υπ΄αριθµ. ∆11/Α/26019/11835/19-10-2018 απόφαση έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
48.000,00€ για το έτος 2019 σε βάρος της πίστωσης του Αναλυτικού Λογαριασµού Εξόδου 2440301001 
«Μισθώµατα αυτοκινήτων (πλην leasing)» ειδικού φορέα1039-401-0000000  
          α) Αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης στη ∆ιαύγεια (Α∆Α): 6ΤΓ6465ΧΘΞ-ΤΝΦ 
    β) Αριθµός καταχώρησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 18REQ003870515) 
 
    Κατόπιν τούτου, ο κος …………………………………………….. µε την ανωτέρω ιδιότητά του,  αναθέτει  στην 
εταιρεία  ……………………………….. που στο εξής θα ονοµάζεται στην παρούσα σύµβαση ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ την 
υπόψη παροχή υπηρεσιών που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1ο,τις οποίες αυτός αναλαµβάνει µε τους 
κατωτέρω όρους και συµφωνίες: 
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                                                                        ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΙΑ 
 

 

Είδος Ποσότητα Τιµή ανά µονάδα Σύνολο 

 

 
 

 

 

 

 

€……………….. 

 

 

 

 

€…………. 

  
Πλέον: 

Φ.Π.Α. 24%: 

 

  €………….. 

  Σύνολο  µε Φ.Π.Α. €…………. 

  
Μείον  

Κρατήσεις : 

 

  €…………. 

  Σύνολο στον δικαιούχο: €………… 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές απαιτήσεις της ΥΠΑ, , όπως αυτές 
περιγράφονται στο Παράρτηµα Ε της ∆/ξης και  έγιναν αποδεκτές από τον ανάδοχο µε την υποβληθείσα 
προσφορά του (αρ. πρωτ. ………………………………) .  
  

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
 

Η διάρκεια της σύµβασης καθώς και η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α /ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ /ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 
Ορίζουµε, ως Εποπτεύουσα, τον,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, αρµόδιο για την 
παρακολούθηση, την ορθή εκτέλεση των όρων και την εν γένει διοίκηση της παρούσας σύµβασης.  
Γενικότερα η εποπτεύουσα µεριµνά για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 
Φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των παραγγελιών προς τον ανάδοχο και µεριµνά για την επικοινωνία και το 
συντονισµό µεταξύ του αναδόχου, και της επιτροπής οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής της 
Υπηρεσίας   
Ο ανάδοχος απευθύνεται προς την εποπτεύουσα για οποιοδήποτε θέµα αφορά την εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της ΥΠΑ (Ειδικός 
Φορέας 39-120), ΚΑΕ 0814 , οικονοµικού έτους 2018,  και (Ειδικός Φορέας 1039-401-0000000) Αναλυτικός 
Λογαριασµός Εξόδου 2440301001 οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες, και στο 
100% της αξίας του τιµολογίου που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος, µετά την οριστική (ποσοτική - ποιοτική) 
παράδοση και την κοινοποίηση προς αυτόν του πρωτοκόλλου οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής 
της σχετικής επιτροπής παραλαβής της ΥΠΑ. 
Βάσει των εκάστοτε ισχυόντων σχετικών δηµοσιονοµικών κανονισµών και διατάξεων, το τιµολόγιο, µαζί µε τα 
συνοδευτικά δικαιολογητικά πληρωµής, θα αποστέλλονται στο αρµόδιο για τον έλεγχο νοµιµότητας και την 

ΑΔΑ: 7ΘΖΩ465ΧΘΞ-ΘΑΓ





 

 

42 

 

εκκαθάριση της δαπάνης όργανο, το οποίο και θα µεριµνά για την πίστωση του λογαριασµού που θα έχει 
υποδείξει ο ανάδοχος.  
 
Τα προσκοµισθέντα από τον ανάδοχο δικαιολογητικά πληρωµής είναι, κατά περίπτωση: 
 
α) Τιµολόγιο, σφραγισµένο από τον ανάδοχο. 
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. Στην 

περίπτωση που ο προµηθευτής δεν απασχολεί προσωπικό, θα πρέπει να το δηλώνει µε σχετική Υπεύθυνη 
∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75 όπως αυτή ισχύει εκάστοτε). 

γ) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

δ) Ο αριθµός ΙΒΑΝ εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιµο της πληρωµής, 
πιστοποιούµενος είτε µε φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε µε έγγραφο της Τράπεζας. 

ε)Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης του 
τιµολογίου. 

 
 Ο ανάδοχος επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ του τιµολογίου επιβαρύνεται µε τις κάτωθι νόµιµες κρατήσεις: 
       

α) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ν.4013/11 & Ν.4412/16) 
β) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Ν.4412/16 & ΚΥΑ 1191/2017) 
γ) Επί των ανωτέρω παρακρατήσεων, κράτηση 3% χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. 

      δ) Επί του ποσού που προκύπτει µετά τις ανωτέρω κρατήσεις, παρακρατείται ποσοστό 4% (για αγαθά) ή/και 
8% (για υπηρεσίες) ως φόρος εισοδήµατος (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α). 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
  Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα 
Σύµβαση ο ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµ. ……………………………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας 
……………………. ποσού  ……………… που αντιπροσωπεύει το 5% της αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ. 
 Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην προµηθεύτρια  µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της 
παρούσας Σύµβασης. 
 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Ως προς πάντα τα λοιπά θέµατα της υπόψη σύµβασης, ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
ΥΠΑ/∆11/Ε/………………………………….. απόφαση κατακύρωσης, της οποίας ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 
     Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλόµενους 
σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. 
 
       Από τα τρία πρωτότυπα της Σύµβασης, ένα (1) κατατέθηκε στο αρµόδιο τµήµα της ΥΠΑ, ένα (1) έλαβε ο 
Ανάδοχος και ένα (1) υποβάλλεται συνηµµένο στα δικαιολογητικά πληρωµής,  στο αρµόδιο όργανο για την 
εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωµή του αναδόχου. 
 
                                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ 

 
……………………………………. 

 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
(Επωνυµία) 

Ο (ιδιότητα εκπροσώπου) 
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