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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  Νο    2/2019 

 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΕ  ΕΥΡΩ   

 Για την παροχή υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ (Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας) των οργανικών 

µονάδων της ΥΠΑ για το 2019.                                                                                                           

                                                                  (CPV 71317200-5) 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας  υπόψη:   

 

1. Το Ν.∆. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών στο 

Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί του Οργανισµού της Υ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε 

µεταγενέστερα.  

3. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Tις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α/143/2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

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

5. 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. 

6. To N. 4412/2016 (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. 

7. 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.    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ 

Ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης στον 

ηµερήσιο τύπο 
ΝΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

         22-1-2019         26-1-2019 

ΟΧΙ 
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8. 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».  

9. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες ∆ιατάξεις».  

10. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής των νόµων 4046/12, 4093/12 

και 4127/13»  

11.  Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85/A/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας  
στο πλαίσιο εφαρµογής του Νόµου 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

12. Το άρθρο 24 του  Ν. 2198/1994   (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94)  «Αύξηση  αποδοχών  ∆ηµοσίων   

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

13. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/07) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 

163/ Α).  

14. 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». 

15. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.  
16. Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ. 

17. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

18. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το 

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

19. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 παρ. 6.1, που απαιτεί να ικανοποιούνται οι κανονιστικές και 
νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν το περιβάλλον εργασίας και την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. 

20. Την υπ’ αριθµ. ∆ΤΥ/∆8/Α/26802/4723/24-10-2018 απόφαση έγκρισης τεχνικής προδιαγραφής για την 

επιλογή αναδόχου παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης – ΕΞΥΠΠ (Τεχνικού 

Ασφαλείας (ΤΑ), Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) για όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ)  και Ιατρού Ελεγκτή για τις οργανικές µονάδες της ΥΠΑ εντός  του νοµού Αττικής. 

21.  Την υπ’ αρ. πρωτ. ∆ΤΥ/∆8/Α/18370/3793/10-8-2018 απόφαση έγκρισης διαδικασίας σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης για την παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης – ΕΞΥΠΠ 

(Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) για όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΥΠΑ)  και Ιατρού Ελεγκτή για τις οργανικές µονάδες της ΥΠΑ εντός  του νοµού 

Αττικής, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ ως «Πρωτογενές Αίτηµα» µε Α∆ΑΜ 

18REQ003565265. 
22. Την υπ’ αριθ. ∆11/Α/21516/9613/17-9-2018 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης µε Α∆ΑΜ 

18REQ004118302. 
23. 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». 

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

25. 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.  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 
1. Ηλεκτρονικό ανοιχτό ∆ιαγωνισµό συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ογδόντα πέντε χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ (€ 85.200,00), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ 

(Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας) των οργανικών µονάδων της ΥΠΑ για το 2019, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης που επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
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2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) (αρ. 121 του Ν. 4412/2016).  

3. Η παρούσα απόφαση ∆ιακήρυξης αφορά στο συστηµικό διαγωνισµό µε α/α 68365 .  Οι προσφέροντες 
οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους, στον αντίστοιχο συστηµικό διαγωνισµό. 

4. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη του 

www.promitheus.gov.gr 

Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

 

           22-1-2019 

 

     19-2-2019 

και ώρα 00.00 

 

   25-2-2019 

και ώρα 17.00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στο 

άρθρο 25 του Ν. 4412/16, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόµου. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

5.1 Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι 

ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.  
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση   
στην ελληνική και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή 
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.  

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. 
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5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά 
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει 
στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ» 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆»  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄                                                                                                                                                                               
7. Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ηµέρες πριν 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα 

παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους  στο 

σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το 

κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

8. Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί στα Επιµελητήρια και θα δηµοσιευτεί στον τοπικό τύπο. Τα 

έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον Προµηθευτή και θα καταβάλλονται απευθείας στους εκδότες των 

εφηµερίδων µετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και πριν την υπογραφή σύµβασης, προσκοµίζοντας 

στην Υπηρεσία τα σχετικά παραστατικά. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypa.gr ή http://www.hcaa.gr και στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, ενώ δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της 
∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr.  

9. Στις ανωτέρω ιστοσελίδες θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις, που θα αφορούν τη ∆ιακήρυξη 

έως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής προσφορών. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α’  

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’   

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’   

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆’ 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε’  

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ’ 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ’                                                     

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
Αποδέκτες για ενέργεια 

- ∆11/Ε (3)                                                                                       Ακριβές Αντίγραφο 

Αποδέκτες για κοινοποίηση                                       Η Αν. Προϊσταµένη Κεντρικής Γραµµατείας 

--   ∆ΤΥ (1)  

 

                                                                            

 Με Ε.Υ. 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ          
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΑΑ ΄́   

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

 

 

Περιγραφή προµήθειας  
 

Παροχή υπηρεσιών ΕΞΥΠ και Ιατρού Εργασίας των οργανικών 

µονάδων της ΥΠΑ για το 2019 (µε πραγµατική ηµεροµηνία 

έναρξης, την εγκατάσταση του αναδόχου).                                                                                                          

Κωδικός αριθµός είδους   CPV 71317200-5  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη σε Ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 

 

85.200,00 ευρώ  (από 1-1-2019 έως 31-12-2019) 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής 

προσφορών 

Ηµεροµηνία :       19-2-2019 

Ώρα : 00:00 

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής 
προσφορών 

Ηµεροµηνία :       25-2-2019 

Ώρα : 17:00 

Προϋπολογισµός που βαρύνει 
Τακτικός προϋπολογισµός ΥΠΑ έτους 2019 (Ειδικός φορέας  
1039-401-0000000), Αναλυτικός Λογαριασµός Εξόδου 242094001 

(Έξοδα για υγειονοµικές υπηρεσίες)  

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  2% 1.374,19 ευρώ 

Κρατήσεις  

- 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(αρ. 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει) 

- 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016) 

- 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%  

- 4% για υλικά και 8% για εργασίες ως προκαταβολή φόρου 

εισοδήµατος (αρ. 24 του Ν. 2198/94). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
1.2.  Περιεχόµενο προσφορών  
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»,  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
 
1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»   
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται όλα τα 
απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα άρθρα 92, 93(όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 4447/16) του Ν. 4412/16. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο 
(υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

 
1.2.1.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το αρθ. 72 του Ν. 4412/16. Η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από 

αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

1.2.1.1.2. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε µε την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚΒ/ 3698/16-11-2016, στη βάση της 

νοµοθετικής εξουσιοδότησης του ανωτέρω άρθρου του Ν4412/2016.  

Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης, συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια 

Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, σε 
δύο µορφές αρχείου: Αρχείο PDF, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα H’), 

αναρτηµένο µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο 

επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε 

ηλεκτρονική µορφή (ψηφιακά υπογεγραµµένο). 

Η υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου 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. 

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, είναι οι εξής: 
Α) Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο 

Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες). Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται 

επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Οικονοµικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού της παρούσας περίπτωσης Α, 

µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι παρ. 8 

και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Β) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος 
ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, 

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

για την καταβολή τους. 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας 

υποβολής προσφοράς. 
Γ) Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

∆) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 
5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. 

Ε)Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την ακεραιότητά 

του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, ∆ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που 

σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα αντίστοιχα 

πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η Αρχή 

αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , ∆ 

& Ε. 

ΣΤ) Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν 

τις παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής Α, Β , Γ , ∆, Ε και ΣΤ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4.1 

της παρούσας «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

- Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) 

συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆ του Παραρτήµατος Η’ της παρούσας 
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Το µέρος ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συµπληρώνεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς. 
Το µέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης 

Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την ψηφιακή υπογραφή 

του κατά νόµο υπόχρεου/-ων. 

Επισηµαίνεται ότι: 

Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥ∆. 

Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί για 

κάθε φορέα – µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV. 

Στην περίπτωση που ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας 

ποσοστό της σύµβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται µαζί µε το ΤΕΥ∆ 

του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα και χωριστό ΤΕΥ∆ εκ µέρους του/των υπεργολάβου/ων. 

Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96Ν.4412/2016) 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την 

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύµβασης. 

β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α . [Τρόπος 
συµµετοχής] και συµπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. 

Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα – µέλος της ένωσης, στα οποία 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην 

ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης . 

 

Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 

α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα (ποσοστό) 

της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, συµπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.∆ του ΤΕΥ∆. 

β) Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα (ποσοστό) της σύµβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις 

ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥ∆ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειµένου να 

επαληθευτεί η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 

Επισηµαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισµού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει. 
 

1.2.1.1.3. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, 

όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού και των έγγραφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόµενους µε 
µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις 
µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο 

Πρόεδρος και ο ∆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. 

 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  

 

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

 

1.2.1.2 Τεχνική Προσφορά 
 
1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
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αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 
1.2.1.2.2. H τεχνική προσφορά 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. Περιλαµβάνει ιδίως 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων 
ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 
 
1.2.1.2.3. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/16.  
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας, είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
οικονοµικού φορέα. 
 
Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά».  
 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω : 

                
1.2.3. Τιµές  

 
• Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου µέχρι και 

εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, 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 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.  
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Οι τιµές θα δίνονται ως εξής : 
- Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για 

παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. 

αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.). 
- Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της προσφοράς για παράδοση του 

είδους ελεύθερου στις θέσεις εγκατάστασης καθώς και το κόστος εγκατάστασης. 
 

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

 
- Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που υπόκεινται 

σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά.  
- 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 

επί ποινή απορρίψεως.  
 
- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 

από τους από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι εξηγήσεις µπορεί να αφορούν τα 
οικονοµικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατασκευής, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων, την πρωτοτυπία των 
προτεινοµένων αγαθών κλπ, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αρ. 88 του Ν. 4412/2016.  
 

- 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.  

 

1.2.4. Τρόπος Πληρωµής  
 

1.2.4.1 Η αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: 
 

Α) 1
η
 ∆όση: Καταβολή 30% της συµφωνηθείσας αξίας, συµπεριλαµβανοµένων νοµίµων κρατήσεων και 

ΦΠΑ, µετά πάροδο τεσσάρων µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά από την υποβολή 

στην ΥΠΑ εκ µέρους του Αναδόχου της τεκµηρίωσης που περιγράφεται στο Άρθρο 6. 

 

 

Β) 2
η
 ∆όση: Καταβολή 30% της συµφωνηθείσας αξίας, συµπεριλαµβανοµένων νοµίµων κρατήσεων και 

ΦΠΑ, µετά πάροδο οκτώ µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά από την υποβολή στην 

ΥΠΑ εκ µέρους του Αναδόχου της τεκµηρίωσης που περιγράφεται στο Άρθρο 6. 

 
Γ) 3

η
 ∆όση: Καταβολή 40% της συµφωνηθείσας αξίας, συµπεριλαµβανοµένων νοµίµων κρατήσεων και 

ΦΠΑ, µετά πάροδο δώδεκα µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά από την υποβολή στην 

ΥΠΑ εκ µέρους του Αναδόχου της τεκµηρίωσης που περιγράφεται στο Άρθρο 6. 
 

 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & 
Οικονοµικών.  
 
Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Ν. 4152/13.   
 
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε 
βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο 
κατά 8 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες (Ν.4152/13, ΦΕΚ107/Α/9-5-13, Παρ. Ζ΄: περί «Καθυστερήσεων 
Πληρωµών»). 
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1.2.4.2  Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Προµηθειών, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (αρ. 350 του Ν. 4412/2016). 

 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 
 
δ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας ποσοστού 4% για υλικά και 8% για εργασίες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 
24, ΦΕΚ 43/Α/  22-03-1994). 

 
 

1.2.5. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 
 

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα.  

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆\ξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.  

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης αποτελεί 
απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από 
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
• Προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

2.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερες (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι 
«Οικονοµική προσφορά» αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  
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Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -  «Τεχνική 
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να 
λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.  

 

3.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:  
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 
των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Για τη 
συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016.  

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.  
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

 
4.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος τον 
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει ηλεκτρονικά 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, σε µορφή αρχείου .pdf 
και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε το ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 103 του Ν. 4412/16.    

 
 

4.1  ∆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 το άρθρο 75.  
 
Α) 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. 
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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. 
 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73.  
 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
Γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά 
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

 
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού. 
 
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. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα την εποµένη ηµέρα από την ηλεκτρονική 
υποβολή και σε έντυπη µορφή στην αρµόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους 
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 
5.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται την εποµένη ηµέρα από την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
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Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 

6.  ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 
 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα 
µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 
µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που 
είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής 
του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.    
 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η 
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 ή η πλήρωση µιας ή 
περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα 
άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 
όπως είχαν ορισθεί στα έγγραφα της σύµβασης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του 
διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για 
ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  έως 15% στην 
περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και έως 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 
  

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη µικρότερη συνολική ετήσια αποζηµίωση.  
 
Η µειοδοσία ορίζεται για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2019 έως 31-12-2019 µε πραγµατική 
ηµεροµηνία έναρξης την εγκατάσταση του αναδόχου  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος.  
  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και 
µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα 
προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 

8. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν 
άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση 
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών 
από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης.  
 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στην ΑΕΠΠ. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.  
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 345 έως 374 του ν. 4412/2016 και του Π.∆. 39/2017, 
όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
9.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 
9.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της  
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη µέλη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.    
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9.1.2 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 

που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.   

9.1.3 Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.  

9.1.4 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα και η 

παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητάει η ∆/ξη.  

9.1.5 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και ισχύος δύο (2) µηνών πέραν 

του συµβατικού χρόνου παράδοσης. 

9.1.6 Στην περίπτωση λήψης προκαταβολής, προσκοµίζεται εγγύηση προκαταβολής ισόποση µε την 

προκαταβολή. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου διάρκειας, 

δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.    

9.1.7 Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες 

µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.  

9.1.8 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του 

άρθρου 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.  

 
 

9.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες 
διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για 
το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της 
αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη 

διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 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. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρ. 86 του Ν. 4412/2016.  
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                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

                                                 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Υ.Π.Α 

(ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή 

υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και Ιατρού 

Εργασίας (ΙΕ) για όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), με σκοπό την 

συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την 

υγεία και την ασφάλεια της εργασίας (ΥΑΕ). Οι 

ζητούμενες υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά 

στην παράγραφο 4 της παρούσας προδιαγραφής. 

ΝΑΙ   

2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Το εκτιμώμενο κόστος για τη συνολική διάρκεια των 

υπηρεσιών θα καθοριστεί στη διακήρυξη του 

πρόχειρου διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

3.1 Η σύμβαση θα αφορά παροχή υπηρεσιών ΤΑ & 

ΙΕ για όλο το προσωπικό της ΥΠΑ που απασχολείται 

σε όλες τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας. Το 

συνολικό προσωπικό της ΥΠΑ και η κατανομή τους 

στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, φαίνεται σε 

πίνακα που θα συνταχθεί σύμφωνα με το 

δυναμολόγιο και θα προσαρτηθεί στη διακήρυξη. 

ΝΑΙ   

3.2 Τα αναλυτικά προγράμματα επισκέψεων 

τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, τα οποία 

θα πρέπει να είναι μηνιαίως ισοκατανεμημένα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης, θα γνωστοποιηθούν 

και θα εγκριθούν από τις κατά τόπους αρμόδιες 

επιθεωρήσεις εργασίας, σύμφωνα με τον 

προαναφερόμενο πίνακα. 

ΝΑΙ   

3.3 Τυχόν ανάγκη αλλαγών των εγκεκριμένων 

προγραμμάτων επισκέψεων θα πρέπει να 

γνωστοποιείται εγγράφως (fax) στις εγκαταστάσεις 

τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα 

από την προγραμματισμένη ημερομηνία 

επίσκεψης. 

ΝΑΙ   
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3.4 Ο χρόνος απασχόλησης ανά εγκατάσταση 

προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 

του Ν.3850/2010 και σε κάθε περίπτωση θα είναι ο 

αναγκαίος για πλήρη και ενδελεχή επιθεώρηση και 

ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών ανά 

εγκατάσταση. Η ΥΠΑ υπάγεται στις επιχειρήσεις 

κατηγορίας Γ’, με εξαίρεση τα συνεργεία 

συντήρησης του ΚΗΕΜΣ (Κέντρου Ηλεκτρονικών 

Εφαρμογών & Μείζωνος Συντήρησης) και της ΔΤΣ 

(Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης) που υπάγονται 

στην κατηγορία Β’(Ν.3850/10, άρθρο 10). Ο 

αριθμός των εργαζομένων σε αυτά προσδιορίζεται 

προσεγγιστικά ως τα 2/3 των εργαζομένων σε 

οργανικές μονάδες επιφορτισμένες με 

αρμοδιότητες συντήρησης. Επίσης, στον 

αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ), όπου υπάρχει 

τμήμα τεχνικής συντήρησης, όλοι οι εργαζόμενοι σε 

αυτό το τμήμα υπολογίστηκαν ως κατηγορίας Β’. 

ΝΑΙ   

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Τα καθήκοντα των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών 

εργασίας ορίζονται στο Ν.3850/2010 και στην 

υπόλοιπη νομοθεσία για την υγεία & την ασφάλεια 

της εργασίας. 

ΝΑΙ   

4.1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, περιλαμβάνουν 

όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο 

Ν.3850/2010, όπως συμβουλές σε θέματα 

σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας 

μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της 

αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 

προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και 

διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 

εργασίας.  

Επιπλέον, ο Τεχνικός Ασφαλείας ελέγχει την 

ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών 

μέσων, πριν από τη λειτουργία τους και επιβλέπει 

την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας 

της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, 

ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 

Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και τη 

Διοίκηση της Υπηρεσίας, μέσω του Βιβλίου Γραπτών 

Υποδείξεων. 

ΝΑΙ   

Αναλυτικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας    
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1. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από 

πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας, 

αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη 

των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και προτείνει 

μέτρα αντιμετώπισης. Επιπλέον, επιβλέπει την 

εφαρμογή τους, ακόμα και με έκτακτες επισκέψεις 

όταν κριθεί αναγκαίο. 

ΝΑΙ   

2. Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων 

προστασίας. 
ΝΑΙ   

3. Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, 

αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 

ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή 

παρόμοιων ατυχημάτων. 

ΝΑΙ   

4. Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων 

πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

ΝΑΙ   

5. Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 

να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της 

εργασίας και τους ενημερώνει για την αποτροπή 

του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η 

εργασία τους. 

ΝΑΙ   

6. Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

ΝΑΙ   

7. Συντάσσει την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού 

κινδύνου για κάθε εγκατάσταση και κάθε 

εργασιακή δραστηριότητα 

ΝΑΙ   

8. Σε κάθε περίπτωση οι ΤΑ υποχρεούνται  στην 

τήρηση  του επιχειρησιακού απορρήτου. 
ΝΑΙ   

4.2 ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνουν όλες 

τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο Ν. 

3850/2010, όπως περιοδική προληπτική εξέταση 

των εργαζομένων, δημιουργία ιατρικού αρχείου 

προσωπικού, εκτίμηση ικανότητας για εργασία από 

πλευράς υγείας, εκπόνηση προγράμματος 

εμβολιασμού, συμβολή στην εκπόνηση 

διαδικασιών ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών, 

εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων για την 

προστασία από βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς 

παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη 

μυοσκελετικών παθήσεων. 

ΝΑΙ   

Αναλυτικότερα ο Ιατρός Εργασίας    

1. Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων, 

σχετικά με τη θέση εργασίας τους, μετά την 

πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας.  

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: Ω7Σ5465ΧΘΞ-4ΔΣ





[21] 
 

2. Mεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων 

και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος και εκτιμά την καταλληλότητα των 

εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, 

αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω 

εκτιμήσεων. 

ΝΑΙ   

3. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας 

της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των 

ατυχημάτων.  

ΝΑΙ   

4. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και 

αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη.  
ΝΑΙ   

5. Προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των 

παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 
ΝΑΙ   

6. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης 

των ατομικών μέτρων προστασίας. 
ΝΑΙ   

7. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται  

στην εργασία,  αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει  μέτρα 

για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 

ΝΑΙ   

8. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων 

στους κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας, 

ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους 

που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και 

για τους τρόπους πρόληψή τους. 

ΝΑΙ   

9. Εκπαιδεύει εργαζόμενους στις Α΄ βοήθειες. ΝΑΙ   

10. Παρέχει ιατρικές συμβουλές σε όσους 

εργαζόμενους το επιθυμούν, καθώς και 

συνταγογράφηση κατά την προγραμματισμένη 

επίσκεψη του ιατρού εργασίας, και  τον έλεγχο της 

απουσίας του εργαζομένου λόγω ασθενείας.  

ΝΑΙ   

11. Σε κάθε περίπτωση οι ΙΕ υποχρεούνται στην 

τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Κατά τη λύση της 

παρούσας σύμβασης  ή σε κάθε περίπτωση παύσης 

της σχέσης εργασίας το ατομικό βιβλιάριο 

επαγγελματικού κινδύνου παραδίδεται στο 

εργαζόμενο που τον αφορά. Επίσης κατά τη λύση 

της παρούσας σύμβασης οι ιατρικοί φάκελοι όλων 

των εργαζομένων θα παραδοθούν σφραγισμένοι 

στη Διεύθυνση Διοικητικού (Δ9). 

ΝΑΙ   

4.3 ΙΑΤΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ    
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1. Παρέχει ιατρικές συμβουλές σε όσους 

εργαζόμενους το επιθυμούν, κατά την 

προγραμματισμένη επίσκεψή του στους χώρους 

του ΚΕΠΑΘΜ μία φορά την εβδομάδα. 

ΝΑΙ   

2. Κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, πραγματοποιεί 

επίσκεψη κατ’ οίκον σε ασθενούντες υπαλλήλους 
ΝΑΙ   

4.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να 

εκτελούν τις όποιες μετρήσεις, δειγματοληψίες και 

ιατρικές εξετάσεις με εξοπλισμό που 

συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη για την 

αδειοδότησή  τους από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, για τον οποίο θα διαθέτουν 

πιστοποιητικά διακρίβωσης (όπου απαιτούνται) εν 

ισχύ. 

ΝΑΙ   

2. Η ΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την ισχύ 

και την εγκυρότητα των παραπάνω πιστοποιητικών 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

ΝΑΙ   

4.5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει να υποστηρίξει την ΥΠΑ, στη 

διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών με 

την Επιθεώρηση Εργασίας, όπως: 

ΝΑΙ   

1. Γραπτή ανάθεση και αποδοχή καθηκόντων ΤΑ & 

ΙΕ 
ΝΑΙ   

2. Θεώρηση προγραμμάτων επισκέψεων ΤΑ & ΙΕ ΝΑΙ   

5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Όλες οι πιο πάνω υπηρεσίες θα τεκμηριώνονται 

μέσα από: 

   

1. Επικαιροποιημένη Γραπτή Εκτίμηση 

Επαγγελματικού Κινδύνου για κάθε εγκατάσταση 

και κάθε εργασιακή δραστηριότητα 

ΝΑΙ   

2. Αναφορές επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα επισκέψεων 
ΝΑΙ   

3. Ιατρικούς φακέλους όλων των εργαζομένων ΝΑΙ   

4. Αποτελέσματα μετρήσεων παραγόντων του 

εργασιακού περιβάλλοντος 
ΝΑΙ   

5. Αρχεία εκπαίδευσης ΝΑΙ   

6. Διερευνήσεις εργατικών ατυχημάτων & 

επαγγελματικών ασθενειών 
ΝΑΙ   
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7. Καταγραφές στο Βιβλίο Υποδείξεων του Τεχνικού 

Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας 
ΝΑΙ   

8. Συμμετοχή στις τριμηνιαίες συναντήσεις με τη 

Διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων 
ΝΑΙ   

Με την υπογραφή της σύμβασης θα συμφωνηθεί 

με τον Ανάδοχο το Ετήσιο Πρόγραμμα Προληπτικής 

Δράσης & Βελτίωσης των Συνθηκών Εργασίας της 

Υπηρεσίας (Ν.3850/2010, άρθρο 42, παρ.6.ε). 

ΝΑΙ   

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό έχει δικαίωμα συμμετοχής κάθε 

ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο ή ατομική 

επιχείρηση που έχει σε ισχύ άδεια παροχής 

Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης 

σύμφωνα με το Π.Δ 95/1999, καθώς και υπό 

σύσταση κοινοπραξίες των παραπάνω 

επιχειρήσεων. 

ΝΑΙ   

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει πλέον 

της οικονομικής προσφοράς και των εκ του νόμου 

απαιτουμένων δικαιολογητικών να καταθέτουν και 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΝΑΙ   

1. Άδεια (ή άδειες σε περίπτωση κοινοπραξίας) σε 

ισχύ σύστασης και λειτουργίας ΕΞΥΠΠ. 
ΝΑΙ   

2. Αναλυτική κατάσταση με τα ονόματα των 

στελεχών ΤΑ & ΙΕ που θα είναι μέλη της ομάδας 

παροχής υπηρεσιών, συνοδευόμενη από 

αποδεικτικά των τυπικών προσόντων τους (πτυχίο, 

προϋπηρεσία) και των ουσιαστικών προσόντων 

τους (βιογραφικά σημειώματα). Κατ’ ελάχιστο θα 

πρέπει να ικανοποιούνται τα ελάχιστα προσόντα 

που ορίζει ο Ν.3850/2010 και η λοιπή σχετική 

νομοθεσία. 

ΝΑΙ   

3. Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των 

προαναφερόμενων στελεχών που θα δεσμεύονται 

για την συγκεκριμένη συνεργασία. 

ΝΑΙ   

4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου για τους 

επιστημονικούς υπευθύνους και για τα μέλη του ΔΣ 

της ΕΞΥΠΠ που να αποδεικνύει τη μη ύπαρξη 

κωλύματος σχετιζόμενου με οριστική 

καταδικαστική απόφαση σχετική με την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

ΝΑΙ   

5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης. 
ΝΑΙ   
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6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της 

επιχείρησης κατά ΙSO 9001:2008 
ΝΑΙ   

   

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤ. Γ ΚΑΤ. Β ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ. Γ ΚΑΤ. Β ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ. Γ ΚΑΤ. Β ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Α' 
(Βουλιαγµένης 580. 
ΤΚ16542. 
Αργυρούπολη) 

88 0 88 35.2 0 35.2 35.2 0 35.2 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Β' 
(Λέοντος & 
Ελευθερίας. 
ΤΚ16542 
Αργυρούπολη) 

130 0 130 52 0 52 52 0 52 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΒΑΡΗΣ - 
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

72 71 143 28.8 106.5 135.3 28.8 42.6 71.4 

Παλιός Πύργος 
Ελέγχου 
Ανατολικό 
Αεροδρόµιο 

752 70 822 300.8 105 405.8 300.8 42 342.8 

∆ιεθνής 
Αερολιµένας 
Αθηνών – 
Αεροδρόµιο 
«Ελευθέριος 
Βενιζέλος»,   

140 28 168 56 42 98 56 16.8 72.8 

Αεροδρόµιο Πάχης 
Μεγάρων 

11 0 11 4,4 0 4,4 4,4 0 4,4 

Εγκαταστάσεις 
ΥΠΑ Υµηττού 
(ΚΗΕΜΣ)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

1193 169 1362 477.2 253.5 730.7 477.2 101.4 578.6 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΩΡΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤ. Γ 
ΚΑΤ. 

Β 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ. Γ 

ΚΑΤ. 

Β 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤ. Γ 

ΚΑΤ. 

Β 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ  

ΑΚΤΙΟΥ (KAAK) 11 0 11 4,4 0 4,4 4,4 0 4,4 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
(ΚΑΑΛ∆) 

37 0 37 14,8 0 14,8 14,8 0 14,8 

ΑΡΑΞΟΥ (ΚΑΑΞ) 14 0 14 5,6 0 5,6 5,6 0 5,6 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 
(ΚΑΠΛ) 

2 0 2 0,8 0 0,8 0,8 0 0,8 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
(ΚΑΖΑΣ) 

21 0 21 8,4 0 8,4 8,4 0 8,4 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΑΗΚ) 102 32 134 40,8 48 88,8 40,8 19,2 60 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΚΑΘΜ) 

190 0 190 76 0 76 76 0 76 

ΙΚΑΡΙΑΣ (ΚΑΙΡ) 5 0 5 2 0 2 2 0 2 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΑΙΩ) 23 0 23 9,2 0 9,2 9,2 0 9,2 

ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΚΒΑ) 29 0 29 11,6 0 11,6 11,6 0 11,6 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 13 0 13 5,2 0 5,2 5,2 0 5,2 
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(ΚΑΚΛ) 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (ΚΑΚΜ) 5 0 5 2 0 2 2 0 2 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΚΑΚΠ) 10 0 10 4 0 4 4 0 4 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΑΚΤΑ) 9 0 9 3,6 0 3,6 3,6 0 3,6 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΚΚ) 80 0 80 32 0 32 32 0 32 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
(ΚΑΚΦ) 

23 0 23 9,2 0 9,2 9,2 0 9,2 

ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΑΚΖΦ) 9 0 9 3,6 0 3,6 3,6 0 3,6 

ΚΥΘΗΡΩΝ (ΚΑΚΘ) 7 0 7 2,8 0 2,8 2,8 0 2,8 

ΚΩ (ΚΑΚΩΙ) 52 0 52 20,8 0 20,8 20,8 0 20,8 

ΛΗΜΝΟΥ (ΚΑΛΜ) 18 0 18 7,2 0 7,2 7,2 0 7,2 

ΜΗΛΟΥ (ΚΑΜΛ) 7 0 7 2,8 0 2,8 2,8 0 2,8 

ΜΥΚΟΝΟΥ (ΚΑΜΚ) 20 0 20 8 0 8 8 0 8 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
(ΚΑΜΤΕ) 

46 0 46 18,4 0 18,4 18,4 0 18,4 

Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ 
(ΚΑΝΑ) 

12 0 12 4,8 0 4,8 4,8 0 4,8 

ΝΑΞΟΥ (ΚΑΝΞ) 5 0 5 2 0 2 2 0 2 

ΠΑΡΟΥ (ΚΑΠΑ) 5 0 5 2 0 2 2 0 2 

ΡΟ∆ΟΥ (ΚΑΡ∆) 90 0 90 36 0 36 36 0 36 

ΣΑΜΟΥ (ΚΑΣΜ) 30 0 30 12 0 12 12 0 12 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΚΑΣΡ) 25 0 25 10 0 10 10 0 10 

ΣΚΙΑΘΟΥ (ΚΑΣΚ) 9 0 9 3,6 0 3,6 3,6 0 3,6 

ΣΚΥΡΟΥ (ΚΑΣΥ) 1 0 1 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 

ΣΥΡΟΥ (ΚΑΣΟ) 9 0 9 3,6 0 3,6 3,6 0 3,6 

ΧΑΝΙΩΝ (ΚΑΧΝ) 54 0 54 21,6 0 21,6 21,6 0 21,6 

ΧΙΟΥ (ΚΑΧΙ) 28 0 28 11,2 0 11,2 11,2 0 11,2 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ 

ΚΑΣΟΥ (∆ΑΚΑ) 4 0 4 1,6 0 1,6 1,6 0 1,6 

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ 
(∆ΑΖΟ) 

1 0 1 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 

ΛΕΡΟΥ (∆ΑΛΕ) 1 0 1 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 

ΣΗΤΕΙΑΣ (∆ΑΣΤ) 6 0 6 2,4 0 2,4 2,4 0 2,4 

ΡΑ∆ΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ  

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 
(ΧΑΝΙΑ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΗΤΕΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ 
(ΑΚΤΙΟ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΘΑΣΟΥ (ΚΑΒΑΛΑ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

1013 32 1045 405.2 48 453.2 384.4 19.2 403.6 

 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2206 201 2407 882.4 301.5 1183.9 861.6 120.6 982.2 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

● Οι Εγκαταστάσεις Υµηττού (Radar/ Τ.Σ. Υµηττού), καθώς και οι υπόλοιποι Τ.Σ. και 

Ραδιοβοηθήµατα δεν στελεχώνονται σε µόνιµη βάση. Σε παρένθεση αναφέρεται η µονάδα όπου 

µπορεί να ζητηθεί πρόσβαση σε αυτές τις εγκαταστάσεις. 

● Το σύνολο του προσωπικού προκύπτει από το δυναµολόγιο της 6/8/2018 που δόθηκε από τη ∆9

● Η κατανοµή του προσωπικού του ΚΗΕΜΣ και της ∆ΤΣ σε Β και Γ κατηγορία, έγινε σύµφωνα µε την 

παραδοχή ότι το 1/3 του συνολικού προσωπικού απασχολείται σε εργασίες χαµηλότερης 

επικινδυνότητας (Κατ.Γ). 

● Ο υπολογισµός των ωρών απασχόλησης καθώς και η κατανοµή του προσωπικού, έγιναν κατά 

προσέγγιση.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΕΕ ΄́   

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

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

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

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

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 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 ……………………… υπέρ της εταιρείας ………………………… ∆/νση 

……………, µε Α.Φ.Μ. ……..………………, για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό 

της ……………………………… για την προµήθεια ………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

…………………... διακήρυξη. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

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 ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., 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 ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.  
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας…………….. 

Κατάστηµα…………………………. 

(∆/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 ………………….… ∆/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 ∆ηµόσιο και 
Ν.Π.∆.∆., 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 ∆ιακήρυξη.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΣΣΤΤ ΄́   

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                        

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                

  

      ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ   ΝΝ
οο
        // 22 00 11 99   

 

Παροχής υπηρεσιών ΕΞΥΠ και Ιατρού Εργασίας των οργανικών µονάδων της ΥΠΑ 

 
Στο Ελληνικό σήµερα την ……………….... ηµέρα ………….…….., του έτους 2018 στα γραφεία της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό, οι υπογεγραµµένοι, αφενός, ο κος Κ. 

Λιντζεράκος, ∆ιοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του 

αυτή, µε βάσει τις κείµενες διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και αφετέρου η εταιρεία 

…………………………………….., νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον ………………………….. 

συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: 

 

Ύστερα από διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού (∆ιακήρυξη Αρ.  41/2018) για την παροχή 

υπηρεσιών ΕΞΥΠ και Ιατρού Εργασίας των οργανικών µονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 

(ΥΠΑ) κατακυρώθηκε η ανωτέρω προµήθεια στην εταιρεία ………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 

∆11/Ε/……………………………... απόφαση. 

 

Απόφαση  ∆11/Α/21516/9613/17-9-2018  έγκρισης ανάληψης πολυετούς   υποχρέωσης.  

 

 

Κατόπιν τούτου ο κος Κ. Λιντζεράκος µε την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στην εταιρεία 

………………………………….., που στο εξής θα ονοµάζεται στην παρούσα σύµβαση 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ», την υπόψη προµήθεια που αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 την οποία αυτή 

αναλαµβάνει µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο   

 

     ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΙ∆ΟΣ – ΑΞΙΑ 

 
    Συνολική αποζηµίωση για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους ποσό…………………………………, 

συµπεριλαµβανοµένων νοµίµων κρατήσεων και ΦΠΑ. 

 
Αξία Υπηρεσιών                                                                                   …………. € 

ΦΠΑ 24%                                                                                              ………….. € 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                             …………... € 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Το αντικείµενο της σύµβασης είναι σύµφωνο µε την περιγραφή των απαιτούµενων υπηρεσιών στο 

Παράρτηµα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές).  
 Η συµβατική απασχόληση αφορά το µόνιµο και επί συµβάσει προσωπικό της ΥΠΑ (………. άτοµα ) 

που απασχολείται σε εγκαταστάσεις της ΥΠΑ ανά την Ελλάδα, σύµφωνα µε στοιχεία του Προσωπικού 

που προκύπτουν από το δυναµολόγιο της Υπηρεσίας . 
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ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

     Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των 

…………… ατόµων, είναι ……….. ώρες ετησίως για τον Τεχνικό Ασφαλείας και ……….. ώρες 
ετησίως για τον Ιατρό Εργασίας.  

         Σε περίπτωση µελλοντικής αύξησης ή µείωσης του προσωπικού που θα συνεπάγεται αύξηση ή 

µείωση ωρών απασχόλησης µικρότερη του 15%, δεν θα µεταβληθεί η συνολική αποζηµίωση. 

        Σε κάθε περίπτωση µεταβολής του προσωπικού, η ΥΠΑ θα ενηµερώνει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

εγγράφως.   

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από υπογραφής της σύµβασης µέχρι 31-1-2019  

 

 

                                                             ΑΡΘΡΟ 5
ο 

   ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 

 

Η αµοιβή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: 
 

Α) 1
η
∆όση:Καταβολή 30% της συµφωνηθείσας αξίας, ήτοι ………….€, συµπεριλαµβανοµένων νοµίµων 

κρατήσεων και ΦΠΑ, µετά πάροδο τεσσάρων µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά από 

την υποβολή στην ΥΠΑ εκ µέρους του Αναδόχου της τεκµηρίωσης που περιγράφεται στο Άρθρο 6. 

 

Β) 2
η
 ∆όση: Καταβολή 30% της συµφωνηθείσας αξίας, ήτοι ………..€, συµπεριλαµβανοµένων νοµίµων 

κρατήσεων και ΦΠΑ, µετά πάροδο οκτώ µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά από την 

υποβολή στην ΥΠΑ εκ µέρους του Αναδόχου της τεκµηρίωσης που περιγράφεται στο Άρθρο 6. 

 
Γ) 3

η
 ∆όση: Καταβολή 40% της συµφωνηθείσας αξίας, ήτοι ………..€, συµπεριλαµβανοµένων νοµίµων 

κρατήσεων και ΦΠΑ, µετά πάροδο δώδεκα µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά από την 

υποβολή στην ΥΠΑ εκ µέρους του Αναδόχου της τεκµηρίωσης που περιγράφεται στο Άρθρο 6. 

 

                Η προµήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις και φόρους : 
         α) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. 4 του 

              Ν. 4013/2011 όπως ισχύει), 

         β) Ποσοστό 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου (αρ. 36 του Ν. 4412/2016),  

         γ) Ποσοστό 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016).  

            Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην     

             επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

         δ) Ποσοστό 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες σαν προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (Ν. 2198/94  

            άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/22-03-1994). 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  6ο 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Για την καταβολή της πληρωµής κάθε δόσης απαιτείται να προσκοµίζονται τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 
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• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης. 

• Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης. 

• Τον αριθµό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιµο της 
πληρωµής, πιστοποιούµενος είτε µε φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε µε έγγραφο της Τράπεζας. 

• Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ηµέρα της 
παράδοσηςΠρακτικό παραλαβής της απαιτούµενης τεκµηρίωσης , όπως περιγράφεται στη 
συνέχεια. Το πρακτικό παραλαβής θα συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης & 
Παραλαβής της ΥΠΑ. 

 

Α) 1
ο
 τετράµηνο: Απαιτούµενη τεκµηρίωση που πρέπει να παραδοθεί στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Παραλαβής από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ: 

1. Προγράµµατα Επισκέψεων των ΙΕ & ΤΑ για όλες τις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ, θεωρηµένα από τα 

κατά τόπους αρµόδια Τµήµατα της Επιθεώρησης Εργασίας. 
2. Βεβαιώσεις πραγµατοποίησης των επισκέψεων που προβλέπονται στα προγράµµατα επισκέψεων 

για το διάστηµα των 4 πρώτων µηνών, από τους Προϊσταµένους των υπό επίσκεψη Οργανικών 

Μονάδων της ΥΠΑ. 

3. 1
η
 Ενδιάµεση Έκθεση Πεπραγµένων, στην οποία θα αναπτύσσεται αναλυτικά το έργο που 

υλοποιήθηκε στη δεδοµένη χρονική περίοδο. 

 

Β) 2
ο
 τετράµηνο: Απαιτούµενη τεκµηρίωση που πρέπει να παραδοθεί στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Παραλαβής από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ: 

1. Βεβαιώσεις πραγµατοποίησης των επισκέψεων που προβλέπονται στα προγράµµατα επισκέψεων 

για το διάστηµα των 4 επόµενων µηνών, από τους Προϊσταµένους των υπό επίσκεψη Οργανικών 

Μονάδων της ΥΠΑ. 

2. 2
η
 Ενδιάµεση Έκθεση Πεπραγµένων, στην οποία θα αναπτύσσεται αναλυτικά το έργο που 

υλοποιήθηκε στη δεδοµένη χρονική περίοδο. 

 

Γ) 3
ο
 τετράµηνο: Απαιτούµενη τεκµηρίωση που πρέπει να παραδοθεί στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Παραλαβής από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ: 

 

1. Βεβαιώσεις πραγµατοποίησης των επισκέψεων που προβλέπονται στα προγράµµατα επισκέψεων 

για το διάστηµα των 4 τελευταίων µηνών, από τους Προϊσταµένους των υπό επίσκεψη Οργανικών 

Μονάδων της ΥΠΑ. 

2. Τελική Έκθεση Πεπραγµένων, στην οποία θα παρουσιάζεται το συνολικό έργο που υλοποιήθηκε 

και θα τεκµηριώνεται η κάλυψη των απαιτούµενων υπηρεσιών. 

 

Σε ότι αφορά το περιεχόµενο των Ενδιάµεσων και της Τελικής Έκθεσης Πεπραγµένων που 

οφείλει να συντάσσει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

 

i. Γραπτές εκτιµήσεις επαγγελµατικού κινδύνου που έχουν συνταχθεί/ επικαιροποιηθεί. 
ii. Ευρήµατα επιθεωρήσεων ανά οργανική µονάδα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα επισκέψεων, µαζί µε 

τα σχετικά αρχεία επιθεωρήσεων 

iii. Αποτελέσµατα µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, ανά οργανική µονάδα, 

µαζί µε τα σχετικά αρχεία µετρήσεων 

iv. Αριθµός εργαζοµένων που εκπαιδεύτηκαν σε θέµατα υγείας & ασφάλειας της εργασίας, ανά 

οργανική µονάδα, µαζί µε τα σχετικά αρχεία εκπαιδεύσεων 

v. Αριθµός εργαζοµένων για τους οποίους ολοκληρώθηκε η δηµιουργία ιατρικού φακέλου, ανά 

οργανική µονάδα 

vi. Αποτελέσµατα διερευνήσεων εργατικών ατυχηµάτων & επαγγελµατικών ασθενειών, µαζί µε τα 

σχετικά αρχεία διερευνήσεων. 

 

      Με την ολοκλήρωση της Σύµβασης, πρέπει να τεκµηριώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί 
οι γραπτές εκτιµήσεις επαγγελµατικού κινδύνου για όλες τις οργανικές µονάδες της ΥΠΑ και οι 
ιατρικοί φάκελοι όλου του προσωπικού. 
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Οι παραπάνω Εκθέσεις µαζί µε τα συνηµµένα τους θα παραδίδονται στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Παραλαβής, η οποία θα πρέπει να τα ελέγξει και να διατυπώσει τυχόν 

παρατηρήσεις εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των 

παρατηρήσεων, αυτές επισυνάπτονται στο πρακτικό παραλαβής. 

            Εάν κάποιες από τις ανωτέρω παρατηρήσεις κρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
& Παραλαβής ουσιώδεις, δεν θα πραγµατοποιείται πληρωµή του Αναδόχου έως ότου οι 
παρατηρήσεις αυτές ικανοποιηθούν. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  7ο 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης & 

Παραλαβής της ΥΠΑ, που θα οριστεί µε την υπογραφή της σύµβασης. Η Επιτροπή αυτή θα είναι 
αρµόδια για τα παρακάτω: 

 

1. Παρακολούθηση της τήρησης των Προγραµµάτων Επισκέψεων των ΙΕ & ΤΑ και ενηµέρωση των 

οργανικών µονάδων της ΥΠΑ, για τις προγραµµατισµένες επισκέψεις και τυχόν αλλαγές.  

2. Οργάνωση τριµηνιαίων συσκέψεων των επιστηµονικών υπευθύνων της ΕΞΥΠΠ µε τη ∆ιοίκηση 

της ΥΠΑ, στα πλαίσια των τριµηνιαίων συναντήσεων Εργοδότη και ΙΕ & ΤΑ που απαιτεί η 

νοµοθεσία. 

3. Παραλαβή Τελικής & Ενδιάµεσων Εκθέσεων Πεπραγµένων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 και 
σύνταξη Πρακτικών Παραλαβής.  

 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να υποστηρίζει την Επιτροπή στη διεκπεραίωση των 

απαιτούµενων διαδικασιών µε την Επιθεώρηση Εργασίας, όπως: 
i. Γραπτή ανάθεση και αποδοχή καθηκόντων ΙΕ & ΤΑ 

ii. Θεώρηση προγραµµάτων επισκέψεων ΙΕ & ΤΑ 

iii. Έκδοση βιβλίων που απαιτούνται από το νόµο (π.χ. Βιβλίο Υποδείξεων) 

 

Για την οριστική παραλαβή απαιτείται η έκδοση Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, το οποίο θα εκδοθεί µετά από την ολοκλήρωση των 

παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς και την εξάλειψη τυχόν παρατηρήσεων της Επιτροπής. 

 

                                                                    Α Ρ Θ Ρ Ο  8ο 

                                                   ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

       Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

παρούσα Σύµβαση, o ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατέθεσε την µε αρ. ……………………………..εγγυητική 

επιστολή της  …………………………………. ποσού ……….…………ΕΥΡΩ που αντιπροσωπεύει 

το 5% της συνολικής προ ΦΠΑ αξίας των υπηρεσιών. 

        

       Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των 

όρων της παρούσας Σύµβασης, και εφ’ όσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση όλων των συµβατικών 

υποχρεώσεων, άλλως µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της ΥΠΑ επιβάλλεται η κατάπτωση αυτής 

ως ποινική ρήτρα. 

 

                                                                   Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο 

                                                                 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

       Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4270/14, του Π.∆. 4412/16, του Ν.4281/14 

(όπως αυτός ισχύει), του Ν.3850/2010 και από τις γενικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας υγείας & 

ασφάλειας εργασίας ως ισχύουν. 
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       Ως προς πάντα τα λοιπά θέµατα των υπόψη υπηρεσιών ισχύουν τα αναφερόµενα στην  αριθ. 

∆11/Ε/………………………………..     απόφαση κατακύρωσης και στις συνηµµένες απαιτήσεις 
υπηρεσιών των οποίων ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 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 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      Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΖΖ ΄́   

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

[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] 
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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 Ανατολικός Αερολιµένας  

16777 Ελληνικό - Αττική 
 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: Α. Πανούτσος  
 

- Τηλέφωνο: 210-8916212 
 

- 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 ΕΞΥΠ και Ιατρού Εργασίας των οργανικών µονάδων της ΥΠΑ για το 2019  

 

CPV : 71317200-5 

 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: ως Α∆ΑΜ της παρούσας. 
 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 

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

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆11/Ε/                 /                 /    -1-2019                                        
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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 

 

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. 

ΑΔΑ: Ω7Σ5465ΧΘΞ-4ΔΣ





[37] 
 

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. 

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); 

[         ] Ναι 

  

[         ] Όχι 

 

[   X    ] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

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

 

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

∆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 
 

[   X    ] 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. 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

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 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ17 

 

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

 

[   X    ] Άνευ αντικειµένου 

 
 
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 

 

[   X    ] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν : 
∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

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). 

 

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 
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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.". 

 
(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 

ΑΔΑ: Ω7Σ5465ΧΘΞ-4ΔΣ





[41] 
 

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.  
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 
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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 

  
 

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») 
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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  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∆) 

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 
[         ] Ναι       [         ] Όχι 
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έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύµβασης40; 

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. 3310/2005

42 Συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[         ] Ναι 
  

[         ] Όχι 
 

[   X    ] Άνευ αντικειµένου 

 

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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ΜΈΡΟΣ IV: ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ 

 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΝΟΤΗΤΑ α ΄Η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΥΣ),  

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 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα  σχετικά  

επαγγελµατικά  ή  εµπορικά µητρώα (λχ. Επιµελητήρια) που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής43 του; 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  σχετικά  επαγγελµατικά  ή  εµπορικά 

µητρώα: 
 

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

αναφοράς των εγγράφων) 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 

ΤΕΥ∆) 

2) Για παροχή υπηρεσιών: 

Χρειάζεται  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  ο οικονοµικός φορέας µέλος 

συγκεκριµένου οργανισµού για  να έχει  τη δυνατότητα  να παράσχει  τις  

σχετικές  υπηρεσίες  στη  χώρα εγκατάστασής του;  

 

Εάν ναι,  

α) διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

 

 

 

β) δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας: 
 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[         ] Ναι       [         ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) 

ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΕΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ (ΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 

ΤΕΥ∆) 

 

43 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν.4412/16, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη 

µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

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

 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη. 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη. 

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

 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση 

Για  προµήθειες αγαθών :  

Ο  οικονοµικός  φορέας  θα  παράσχει  τα απαιτούµενα δείγµατα, 

περιγραφές φωτογραφίες   των   προϊόντων   που   θα προµηθεύσει,  τα 

οποία δεν  χρειάζεται  να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ 

∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» 

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονοµικός  φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα 

προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα  απαιτούµενα  

πιστοποιητικά  που  έχουν εκδοθεί  από  επίσηµα  ινστιτούτα  ελέγχου 

ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισµένων ικανοτήτων,  µε  τα  οποία  

βεβαιώνεται  η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη µε 

παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη; 

[    X   ] Ναι -  εφόσον προβλέπονται, θα προσκοµισθούν κατά την 

υποβολή της προσφοράς του 

  

[         ] Όχι 

 

[         ] Άνευ αντικειµένου 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια  άλλα  αποδεικτικά  

µέσα  µπορούν  να προσκοµιστούν: 
∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη. 

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

 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Απάντηση 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν  ότι  
ο  οικονοµικός  φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας 

για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 

[    X   ] Ναι -  εφόσον προβλέπονται, θα προσκοµισθούν κατά την 

υποβολή της προσφοράς του 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια  άλλα  αποδεικτικά  

µέσα  µπορούν  να προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) 

∆Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν  ότι  

ο  οικονοµικός  φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια  άλλα  αποδεικτικά  

µέσα  µπορούν  να προσκοµιστούν όσον αφορά συστήµατα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) 

∆Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

 

ΜΕΡΟΣ V: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

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

προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του 

αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις 
καινοτοµίας µόνον 

 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 

 

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 

αναφέρονται
57

, εκτός εάν : 

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

απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
58

. 
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[48] 
 

 
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) 
 
 
  
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. 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω7Σ5465ΧΘΞ-4ΔΣ




		2019-01-22T09:47:01+0200
	Athens


		2019-01-22T10:17:18+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΑ




