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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ   Ιωάννινα   03-11- 2020 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &                    Αριθμ. Πρωτ : 140668140668140668140668    
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    
Ταχ. ∆/νση   : Μ. Κοτοπούλη 62 
Ταχ. Κωδ     :  45445 
FAX               : 26510 88089-88074 
Πληροφορίες:  Μαρία Μπουκουβάλα 
                         Αλέξανδρος Παίλας 
Τηλέφωνα     : 2651088093-88091 
Ε.mail             : dasioandasioandasioandasioan@@@@apdhpapdhpapdhpapdhp----dmdmdmdm....govgovgovgov....grgrgrgr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ    
 

Το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων π π π προκηρύσσει ροκηρύσσει ροκηρύσσει ροκηρύσσει συνοπτικό    διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του σύμφωνα με το άρθρο 117 του σύμφωνα με το άρθρο 117 του σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.Ν.Ν.Ν.    
4412/2016, 4412/2016, 4412/2016, 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου:    ««««Καλλιεργητικές υλΚαλλιεργητικές υλΚαλλιεργητικές υλΚαλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες οτομικές εργασίες οτομικές εργασίες οτομικές εργασίες 
και εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνωνκαι εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνωνκαι εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνωνκαι εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων»»»» CPV: CPV: CPV: CPV: 77277277277231300313003130031300----1111, , , ,     με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής και με 
σύστημα προσφοράς  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των τιμών  εργασιών του τιμολογίου της 
Υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %, , , , σύμφωνα με την ταυτάριθμη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε 
με την αριθμ.139003/30139003/30139003/30139003/30----10101010----2020202020202020    απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 
Μακεδονίας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του Τμήματος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων, 
προϋπολογισμού 40404040.000,00.000,00.000,00.000,00    €€€€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Έτους 
2020, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002014ΣΕ58400002014ΣΕ58400002014ΣΕ58400002222    από το οποίο μας κατανεμήθηκε το ποσόν των 40.000,00 € με την 
με αριθμ. 102212/25102212/25102212/25102212/25----08080808----2020202020202020 (Α∆Α: ΩΧ69ΟΡ1Γ-ΑΟΦ) απόφαση του Σ.Α.∆.Η.& ∆.Μ. «Κατανομή 
πιστώσεων για την 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης του Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος 
∆ημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ5800002 για το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων». 
1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1)∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1)∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1)∆ασαρχείου Ιωαννίνων ( Μ.Κοτοπούλη 62 Γραφείο Γ1) την  -
17171717----11111111----2020202020202020  ημέρα ΤρΤρΤρΤρίτη ίτη ίτη ίτη     και ώρα 10.00 π.μ10.00 π.μ10.00 π.μ10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). 
2.  ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στον Τομέα των ∆ημοσίων Έργων οι οποίες είναι: 
- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. , εφόσον ανήκουν στην  Α1 και άνω τάξηΑ1 και άνω τάξηΑ1 και άνω τάξηΑ1 και άνω τάξη  για έργα κατηγορίας Πρασίνου Πρασίνου Πρασίνου Πρασίνου  (Π.∆. 146/88 
αρθρ. 7 παρ.3) οι οποίες είναι στελεχωμένες με ∆ασολόγους ή Τεχνολόγους ∆ασοπονίας, εφόσον 
νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 
- Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.),Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.),Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.),Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξηΑ΄ ή Β΄ τάξηΑ΄ ή Β΄ τάξηΑ΄ ή Β΄ τάξη. 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) Σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) Σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
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δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2222 α. α. α. α.    Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.i,    
2222 β. β. β. β. Οι ενώσεις    οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016.  
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό δηλώνει ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της συγγραφής 
υποχρεώσεων και τους αποδέχεται. 
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δενδενδενδεν απαιτείται η απαιτείται η απαιτείται η απαιτείται η κατάθεση  κατάθεση  κατάθεση  κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχήςεγγυητικής επιστολής συμμετοχήςεγγυητικής επιστολής συμμετοχήςεγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής 
Μακεδονίας. 
5. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα γίνει επανάληψη την επόμενη εβδομάδα στις 24242424----
11111111----2020202020202020 ημέρα ΤρΤρΤρΤρίτηίτηίτηίτη    στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα ∆ιακήρυξη – Τεύχη ∆ημοπράτησης 
καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από το γραφείο του Τμήματος Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών 
Έργων του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, από τους  Μαρία Μπουκουβάλα & Αλέξανδρος Παίλας, τηλ. 
2651088093-88091 ή από τητητητην ιστοσελιδα της ν ιστοσελιδα της ν ιστοσελιδα της ν ιστοσελιδα της Α.∆.Η & ∆.ΜΑ.∆.Η & ∆.ΜΑ.∆.Η & ∆.ΜΑ.∆.Η & ∆.Μ....    (Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται επί 
του  αναρτημένου στην ιστοσελίδα της Α.∆.Η & ∆.Μ  υποδείγματος εντύπου οικονομικής προσφοράς).  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα Μαρία Μπουκουβάλα & Αλέξανδρο Παίλα, 
τηλ.: 2651088093-88091 στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων∆ασαρχείου Ιωαννίνων, Μ. Κοτοπούλη 62 Ιωάννινα,  κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    
    
    

        

Μ..Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ..Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ..Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.ΜΜ..Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ    
Ο ΑΟ ΑΟ ΑΟ Αν.ν.ν.ν. Προϊστάμενος του ∆ασαρχεί Προϊστάμενος του ∆ασαρχεί Προϊστάμενος του ∆ασαρχεί Προϊστάμενος του ∆ασαρχείουουουου    

    
    

Χρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος Λαγός    
∆ασολόγος με Α΄ βαθμό∆ασολόγος με Α΄ βαθμό∆ασολόγος με Α΄ βαθμό∆ασολόγος με Α΄ βαθμό    
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                                                ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ             ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ             ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ             
    
    

    

ΕΡΓΟ  :ΕΡΓΟ  :ΕΡΓΟ  :ΕΡΓΟ  :    
    
    

ΚαλλιεργητικέΚαλλιεργητικέΚαλλιεργητικέΚαλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και ς υλοτομικές εργασίες και ς υλοτομικές εργασίες και ς υλοτομικές εργασίες και 
εργασίες καθαρισμού στα δημόσια εργασίες καθαρισμού στα δημόσια εργασίες καθαρισμού στα δημόσια εργασίες καθαρισμού στα δημόσια 
αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.     
    
    
CPV: CPV: CPV: CPV: 77231300772313007723130077231300----1111     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOOOOΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    
ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥ---- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    
∆/∆/∆/∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    

    
Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων    
Έτους Έτους Έτους Έτους 2020202020202020,,,,    
 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002    
    

  ∆ΑΠΑΝΗ:∆ΑΠΑΝΗ:∆ΑΠΑΝΗ:∆ΑΠΑΝΗ:    40404040.000,00.000,00.000,00.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ    

ΑΔΑ: ΩΤΨ5ΟΡ1Γ-ΘΙ4
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ΤΟ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

∆∆∆∆∆∆∆∆ ιιιιιιιι αααααααα κκκκκκκκ ηηηηηηηη ρρρρρρρρ ύύύύύύύύ σσσσσσσσ σσσσσσσσ εεεεεεεε ιιιιιιιι  
 

ΣΣΣΣυνοπτικό διαγωνισμόυνοπτικό διαγωνισμόυνοπτικό διαγωνισμόυνοπτικό διαγωνισμό 
    

για τη τη τη την επιλογή αναδόχου ν επιλογή αναδόχου ν επιλογή αναδόχου ν επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης έργου:     

 
«Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια 

πόλης  Ιωαννίνων» 
    

Εκτιμώμενης αΕκτιμώμενης αΕκτιμώμενης αΕκτιμώμενης αξίας  ξίας  ξίας  ξίας  40404040.000,00.000,00.000,00.000,00 Ευρώ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 
(με Φ.Π.Α.),(με Φ.Π.Α.),(με Φ.Π.Α.),(με Φ.Π.Α.), 

 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ιδίως των άρθρων 117 και 
β)  Τους όρους της παρούσας και 

    
 
 

ΚΚΚΚΚΚΚΚ αααααααα λλλλλλλλ εεεεεεεε ίίίίίίίί         
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

ΕΡΓΟ  :ΕΡΓΟ  :ΕΡΓΟ  :ΕΡΓΟ  :    
    
    

Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και 
εργαεργαεργαεργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά σίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά σίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά σίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά 
δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.     
    
    
CPV: CPV: CPV: CPV: 77231300772313007723130077231300----1111     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOOOOΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    
ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥ---- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    
∆/∆/∆/∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    

    
Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων ΕπενδύσεωνΠιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων    
Έτους Έτους Έτους Έτους 2020202020202020,,,,    
 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002    
    

                                 ∆ΑΠΑΝΗ:                            ∆ΑΠΑΝΗ:                            ∆ΑΠΑΝΗ:                            ∆ΑΠΑΝΗ:    40404040.000,00.000,00.000,00.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ Ευρώ με ΦΠΑ 

ΑΔΑ: ΩΤΨ5ΟΡ1Γ-ΘΙ4
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Σελίδα 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΑΑΑ΄́́́    

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας     
        1.1.1.1.1111             Αναθέτουσα αρχή: Αναθέτουσα αρχή: Αναθέτουσα αρχή: Αναθέτουσα αρχή: Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας  

1.21.21.21.2    Εργοδότης ή Κύριος του ΈργουΕργοδότης ή Κύριος του ΈργουΕργοδότης ή Κύριος του ΈργουΕργοδότης ή Κύριος του Έργου: Α. ∆  Ηπείρου- ∆υτ.Μακεδονίας 
1.31.31.31.3 Φορέας κατασκευής του έργουΦορέας κατασκευής του έργουΦορέας κατασκευής του έργουΦορέας κατασκευής του έργου: Α. ∆  Ηπείρου- ∆υτ.Μακεδονίας 
1.41.41.41.4 Προϊσταμένη ΑρχήΠροϊσταμένη ΑρχήΠροϊσταμένη ΑρχήΠροϊσταμένη Αρχή : ∆ιεύθυνση ∆ασών Ιωαννίνων 

Οδός : Οδός : Οδός : Οδός : Μ. Κοτοπούλη 62  
ΤαχΤαχΤαχΤαχ. . . . ΚωδΚωδΚωδΚωδ. : . : . : . : 45445 
ΤηλΤηλΤηλΤηλ. : . : . : . : 2651 0 88040 
FaxFaxFaxFax :  :  :  : 2651088049 

                                                            EEEE----mailmailmailmail    : : : : ddioa@apdhp-dm.gov.gr 
1.51.51.51.5 ∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία∆ιευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ∆ασαρχείο Ιωαννίνων (Τμήμα Εκτέλεσης 

∆ασοτεχνικών Έργων). 
  
 
 
 
 
 
 
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία στα γραφεία στα γραφεία στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνωντου ∆ασαρχείου Ιωαννίνωντου ∆ασαρχείου Ιωαννίνωντου ∆ασαρχείου Ιωαννίνων, την , την , την , την ----…..…..…..…..----....    2020202020202020, ώρα 10:00 , ώρα 10:00 , ώρα 10:00 , ώρα 10:00 
π.μ. (π.μ. (π.μ. (π.μ. (Μ. Κοτοπούλη 62, Γραφείο Γ1, 3Μ. Κοτοπούλη 62, Γραφείο Γ1, 3Μ. Κοτοπούλη 62, Γραφείο Γ1, 3Μ. Κοτοπούλη 62, Γραφείο Γ1, 3οςοςοςος Όροφος Όροφος Όροφος Όροφος) ) ) ) και από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
∆ασαρχείου Ιωαννίνων. 

1.61.61.61.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο ∆ημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
- Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
- Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά το νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Παραλαβή εγγράφωνΆρθρο 2:  Παραλαβή εγγράφωνΆρθρο 2:  Παραλαβή εγγράφωνΆρθρο 2:  Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών σύμβασης και τευχών σύμβασης και τευχών σύμβασης και τευχών    
 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) Η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣii, 
β) Η παρούσα διακήρυξη, 
γ)    Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.),  
δ)    Το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  
ε) Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) Το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) Η τεχνική (γενική) συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) Το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ι)  Η τεχνική μελέτη, 
ια) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

Οδός  : Μ.Κοτοπούλη 62   
Ταχ. Κωδ. : 45445 
Τηλ. : 2651088093-88091 
Telefax : 2651088075 
E-mail : dasioan@apdhp-dm.gov.gr 
Πληροφορίες:  : Μαρία Μπουκουβάλα-Αλέξανδρος Παίλας 

ΑΔΑ: ΩΤΨ5ΟΡ1Γ-ΘΙ4
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2.2    Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ((((wwwwwwwwwwww....apdhpapdhpapdhpapdhp----dmdmdmdm....govgovgovgov....grgrgrgr).).).).    
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την    17171717----11111111----2020202020202020     η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς     
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ((((∆ασαρχείο Ιωαννίνω∆ασαρχείο Ιωαννίνω∆ασαρχείο Ιωαννίνω∆ασαρχείο Ιωαννίνωνννν....    
Μ.Κοτοπούλη 62, Τ.Κ 45445Μ.Κοτοπούλη 62, Τ.Κ 45445Μ.Κοτοπούλη 62, Τ.Κ 45445Μ.Κοτοπούλη 62, Τ.Κ 45445)))).... Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο 
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν 
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα 
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμούΠρος τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμούΠρος τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμούΠρος τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού 
ΠροσφοράΠροσφοράΠροσφοράΠροσφορά 

του του του του ……………………....…………………..………..………..………......(επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, faxfaxfaxfax και  και  και  και eeee----mailmailmailmail)))) 
για το έργο : για το έργο : για το έργο : για το έργο : «Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δΚαλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δΚαλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δΚαλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά ημόσια αισθητικά ημόσια αισθητικά ημόσια αισθητικά 

δασύλλια πόλης Ιωαννίνωνδασύλλια πόλης Ιωαννίνωνδασύλλια πόλης Ιωαννίνωνδασύλλια πόλης Ιωαννίνων»»»»    με αναθέτουσα αρχή με αναθέτουσα αρχή με αναθέτουσα αρχή με αναθέτουσα αρχή την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου &την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου &την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου &την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου & ∆υτ.  ∆υτ.  ∆υτ.  ∆υτ. 
ΜακεδονίαςΜακεδονίαςΜακεδονίαςΜακεδονίας»»»» 

(∆ασαρχείο Ιωαννίνων)(∆ασαρχείο Ιωαννίνων)(∆ασαρχείο Ιωαννίνων)(∆ασαρχείο Ιωαννίνων) 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  17171717/11/11/11/11/2020/2020/2020/2020....iiiiiiiiiiii 

Ο κυρίως φάκελοςκυρίως φάκελοςκυρίως φάκελοςκυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράςαίτηση υποβολής προσφοράςαίτηση υποβολής προσφοράςαίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελοςσφραγισμένος φάκελοςσφραγισμένος φάκελοςσφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 
β)  Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελοςσφραγισμένος φάκελοςσφραγισμένος φάκελοςσφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμούεπί ποινή αποκλεισμούεπί ποινή αποκλεισμούεπί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,«Οικονομική Προσφορά»,«Οικονομική Προσφορά»,«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας. 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παρ. 2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 
3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμαυποβάλλονται εκπρόθεσμαυποβάλλονται εκπρόθεσμαυποβάλλονται εκπρόθεσμα,iv η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικέςαπορρίπτει ως μη κανονικέςαπορρίπτει ως μη κανονικέςαπορρίπτει ως μη κανονικές.. 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλουπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλουπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλουπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
3.7. Η ένωση οικονομικών φορέωνένωση οικονομικών φορέωνένωση οικονομικών φορέωνένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 
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είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Στις  ως  άνω  περιπτώσεις  που  με  την  προσφορά  υποβάλλονται  ιδιωτικά  έγγραφα,  αυτά γίνονται 
αποδεκτά  είτε  κατά  τα  προβλεπόμενα  στις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  (Α΄ 94)  είτε  και  σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η  
οποία  φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι  μετά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ). 
 
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία  Άρθρο 4: ∆ιαδικασία  Άρθρο 4: ∆ιαδικασία  Άρθρο 4: ∆ιαδικασία  υποβολής και αξιουποβολής και αξιουποβολής και αξιουποβολής και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρλόγησης των προσφορών/ Κατακύρλόγησης των προσφορών/ Κατακύρλόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ ωση/  Σύναψη σύμβασης/ ωση/  Σύναψη σύμβασης/ ωση/  Σύναψη σύμβασης/ 
ΕνστάσειςΕνστάσειςΕνστάσειςΕνστάσεις    
4.14.14.14.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών ----  Έγκριση πρακτικού   Έγκριση πρακτικού   Έγκριση πρακτικού   Έγκριση πρακτικού  
α)α)α)α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση,,,, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 
του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 
3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
β)β)β)β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 
επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του v, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.vi 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο 
πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού. 
γ)γ)γ)γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 
των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, η σφράγιση και  σφράγιση και  σφράγιση και  σφράγιση και  μονογραφήμονογραφήμονογραφήμονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
∆ιαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο 
ίδιο ως άνω πρακτικό.  
δ)δ)δ)δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.    
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 
μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
ε)ε)ε)ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες 
κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 
εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 
κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
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διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 
συμπλήρωσης και υποβολής τους.  
στ)στ)στ)στ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 
ματαίωση της διαδικασίας), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκρισηvii.  
ζζζζ) ) ) ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
ηηηη)))) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση κλήρωση κλήρωση κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
    
4.24.24.24.2 Πρόσκληση Πρόσκληση Πρόσκληση Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών υποβολής δικαιολογητικών υποβολής δικαιολογητικών υποβολής δικαιολογητικών ---- Κατακύρωση  Κατακύρωση  Κατακύρωση  Κατακύρωση –––– Πρόσκληση για υπογραφή  Πρόσκληση για υπογραφή  Πρόσκληση για υπογραφή  Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασηςσύμβασηςσύμβασηςσύμβασης    
α)α)α)α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, 
δέκα (10)δέκα (10)δέκα (10)δέκα (10) ημερώνviii από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν, τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης.  
β)β)β)β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχουδικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχουδικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχουδικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής σε σφραγισμένο φάκελοσφραγισμένο φάκελοσφραγισμένο φάκελοσφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού. 
γ)γ)γ)γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  υποβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ Ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  
δ)δ)δ)δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
i) Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή 
ii) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
ixαπορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
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παρούσας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου και τη διαβίβαση του φακέλου στην ∆/νση   
∆ασών Ιωαννίνων (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει    τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού  εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. x    
ε)ε)ε)ε) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 ως ακολούθως : 
Μετά   την   άπρακτη   πάροδο   της  προθεσμίας  άσκησης  ένστασης  της  παρ.  4.3  και  σε  
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του 
πρώτου εδαφίου  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  127  του  Ν.  4412/16, κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό  ανάδοχο  και  καλείται  να  προσέλθει  σε  ορισμένο τόπο και χρόνο 
για την υπογραφή του συμφωνητικού,    εντός  προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις   είκοσι   (20)   
ημέρες   από   την   κοινοποίηση   σχετικής   έγγραφης   ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016.  
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για  τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμήςxi. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 
του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.    
    
4.3 4.3 4.3 4.3 ΕνστάσειΕνστάσειΕνστάσειΕνστάσειςςςς    
Σε   περίπτωση   ένστασης ένστασης ένστασης ένστασης   κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  
προθεσμία άσκησής της  είναι  πέντε  (5)  ημέρεςπέντε  (5)  ημέρεςπέντε  (5)  ημέρεςπέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  
Για   την   άσκηση   ένστασης   κατά   της   διακήρυξηςάσκηση   ένστασης   κατά   της   διακήρυξηςάσκηση   ένστασης   κατά   της   διακήρυξηςάσκηση   ένστασης   κατά   της   διακήρυξης,   η   ένσταση   υποβάλλεται   σε  προθεσμία  
που εκτείνεται   μέχρι   το   ήμισυ   του   χρονικού   διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  
στο ΚΗΜ∆ΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  
υπολογισμό της προθεσμίας   αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  και  
της  υποβολής  τωνπροσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Ενστάσεων για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη 
του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
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ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. 
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Μετά την άπρακτη 
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασηςπαραδεκτό της άσκησης ένστασηςπαραδεκτό της άσκησης ένστασηςπαραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή καταβολή καταβολή καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ημοσίου,παραβόλου υπέρ του ∆ημοσίου,παραβόλου υπέρ του ∆ημοσίου,παραβόλου υπέρ του ∆ημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής  και 
η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν 
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να 
ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της 
Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης , ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο Π.∆ 18/1989 (Α΄8). Η 
άσκηση της ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής  αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή 
προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης 
και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 36 του Π.∆ 18/1989 (Α΄ 8). 
 
Άρθρο 5:  Άρθρο 5:  Άρθρο 5:  Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –––– Συμφωνητικό  Συμφωνητικό  Συμφωνητικό  Συμφωνητικό –––– Σειρά ισχύος Σειρά ισχύος Σειρά ισχύος Σειρά ισχύος    
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του Ν. 4412/2016. 
Τα έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

• Το συμφωνητικό. 
• Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
• Η Οικονομική Προσφορά. 
• Το Τιμολόγιο ∆ημοπράτησης.  
• Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
• Η Τεχνική (γενική) Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τα  Παραρτήματα τους.  
• Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
• Ο Προϋπολογισμός ∆ημοπράτησης. 
• Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
• Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίαςΆρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίαςΆρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίαςΆρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας    
6.1.6.1.6.1.6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.6.2.6.2.6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.     

6.36.36.36.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
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συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφοxii. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του Ν. 
2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 
του Ν.4250/2014.    

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

6.5.6.5.6.5.6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσίαΆρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσίαΆρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσίαΆρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία    

• Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- Του Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- Του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- Του Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- Του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ημοσίου Τομέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xiiixiiixiiixiii 
- Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων…», 
- Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (Κ∆Ε), 
- Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του ∆ημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα xιοικητικής xιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- Του Π.∆ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xiv 
- Του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 
- Της με αριθμ. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ∆ΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511), 
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- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟ∆∆ 
279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟ∆∆ 441), 
-  Της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 
- Της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- Της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

• Οι διατάξεις του  Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 
82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών 
που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του ∆ημοσίου ή των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με 
τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

• Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας». 

• Οι  με αριθμ. ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/16171/5 02/13ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/16171/5 02/13ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/16171/5 02/13ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/16171/5 02/13----03030303----2020 2020 2020 2020 & ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04----
06060606----2020202020202020 (Α∆Α:ΨΛΦΚ4653Π8-ΕΘΚ) αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «1η Έγκριση διά θεσης πίστωσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες των 
Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος ∆ημοσίων 
Επενδύσεων 2020».  

• Η με αριθμ. 102212/25102212/25102212/25102212/25----08080808----2020202020202020 (Α∆Α: ΩΧ69ΟΡ1Γ-ΑΟΦ) απόφαση του Συντονιστή 
Α.∆.Η.-∆.Μ. «Κατανομή πιστώσεων για την 1η έγκριση διάθεσης πίστωσης του 
Ορίου Πληρωμών της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων έτους 
2020, του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ58400002 για το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων».  

• Η με αριθμ. 118627/24118627/24118627/24118627/24----09090909----2020202020202020 (Α∆Α: 6ΠΠΚΟΡ1Γ-4ΩΚ) απόφαση του Συντονιστή 
Α.∆.Η.-∆.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη «Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες 
και εργασίες καθαρισμού στα δημόσια Αισθητικά ∆ασύλλια της πόλης Ιωαννίνων». 

•  Η με αριθμ. 134311/21134311/21134311/21134311/21----10101010----2020 2020 2020 2020 (Α∆Α: ΩΡΨΒΟΡ1Γ-ΥΛ3)     απόφαση του Σ.Α.∆.Η.-
∆.Μ. «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και έγκρισης τευχών 
δημοπράτησης  για την υλοποίηση δημόσιας σύμβασης έργου: «Καλλιεργητικές 
υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια 
πόλης Ιωαννίνων». 

• Η με αριθμ. 139003/30139003/30139003/30139003/30----10101010----2020 2020 2020 2020 (Α∆Α: ΩΕΦ4ΟΡ1Γ-3ΕΣ) απόφαση του Σ.Α.∆.Η.-
∆.Μ. «Έγκριση των όρων της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης για την υλοποίηση δημόσιας 
σύμβασης έργου: «Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού 
στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων». 

ΑΔΑ: ΩΤΨ5ΟΡ1Γ-ΘΙ4



 

Σελίδα 15 

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς 
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.∆., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά.  

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασμοί,  κ.λ.π.Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασμοί,  κ.λ.π.Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασμοί,  κ.λ.π.Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασμοί,  κ.λ.π.---- Πληρωμή Αναδόχου Πληρωμή Αναδόχου Πληρωμή Αναδόχου Πληρωμή Αναδόχου    
8.1.8.1.8.1.8.1.    Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του πιστώσεις του προγράμματος ∆ημοσίων 

Επενδύσεων έτους 2020, Ενάριθμο Έργο 2014ΣΕ58400002 σύμφωνα με τις  με αριθμ. 
ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/16171/516171/516171/516171/502/1302/1302/1302/13----03030303----2020202020202020    & ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04----06060606----2020202020202020          
(Α∆Α:ΨΛΦΚ4653Π8-ΕΘΚ) αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «1η 
Έγκριση διά θεσης πίστωσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων 
της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων 2020».    Το έργο    υπόκειται σε όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 Ν. 4013/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2020. 

8.2.8.2.8.2.8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου.        

8.3.8.3.8.3.8.3.    Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

    

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση Άρθρο 9:  Συμπλήρωση Άρθρο 9:  Συμπλήρωση Άρθρο 9:  Συμπλήρωση –––– αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών    

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 

της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 

103  του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχήxv, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  ΑΆρθρο 10:  ΑΆρθρο 10:  ΑΆρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πόφαση ανάληψης υποχρέωσης πόφαση ανάληψης υποχρέωσης πόφαση ανάληψης υποχρέωσης ---- Έγκριση δέσμευσης πίστωσης Έγκριση δέσμευσης πίστωσης Έγκριση δέσμευσης πίστωσης Έγκριση δέσμευσης πίστωσης    

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/16171/516171/516171/516171/502/1302/1302/1302/13----03030303----2020202020202020    & 

ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04----06060606----2020202020202020 (Α∆Α:ΨΛΦΚ4653Π8-ΕΘΚ) αποφάσεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες των 

Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων της ΣΑΕ 584 του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων 2020». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄    

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουΆρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουΆρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουΆρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου....    
• Τίτλος του έργουΤίτλος του έργουΤίτλος του έργουΤίτλος του έργου    

 Ο τίτλος του έργου είναι: ««««ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ∆ΑΣΥΛΛΙΑ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ∆ΑΣΥΛΛΙΑ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ∆ΑΣΥΛΛΙΑ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ∆ΑΣΥΛΛΙΑ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».».».». 

    
• Προϋπολογισμός ∆ημοπράτησης του έργουΠροϋπολογισμός ∆ημοπράτησης του έργουΠροϋπολογισμός ∆ημοπράτησης του έργουΠροϋπολογισμός ∆ημοπράτησης του έργου        

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 40404040.000,00.000,00.000,00.000,00 Ευρώ και αναλύεται 
σε: 
∆απάνη Εργασιών 23.759,3023.759,3023.759,3023.759,30    €.€.€.€. 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.276,674.276,674.276,674.276,67    €.€.€.€.    
Απρόβλεπταxvi (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
4.205,404.205,404.205,404.205,40 €,€,€,€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του Ν. 
4412/2016. xvii 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 16,6916,6916,6916,69    €€€€ σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 7.741,947.741,947.741,947.741,94    €.€.€.€. 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιαΗ παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιαΗ παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιαΗ παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για    
τους ακόλουθους λόγτους ακόλουθους λόγτους ακόλουθους λόγτους ακόλουθους λόγους : λειτουργικούςους : λειτουργικούςους : λειτουργικούςους : λειτουργικούς. 
 

• ΤόΤόΤόΤόπος εκτέλεσης του έργουπος εκτέλεσης του έργουπος εκτέλεσης του έργουπος εκτέλεσης του έργου  
 ∆ημόσια Αισθητικά ∆ασύλλια πόλης Ιωαννίνων. 
 

• Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουΠεριγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουΠεριγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουΠεριγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου    
    Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων Πρασίνου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 

του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει.  
       (Υποκατηγορία: Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης ∆ασών  CPV 77231300772313007723130077231300----1111). 

 Με την παρούσα εργολαβία θα εκτελεστούν καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και 
εργασίες καθαρισμού. 

 
ΕπισημαίνεταιΕπισημαίνεταιΕπισημαίνεταιΕπισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 132 Ν. 4412/2016. ∆υνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 132 και 156 Ν. 4412/2016.  
Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
1. ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  
2. ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  
3. ∆εν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  
4. ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη.Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.Ο 
προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
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αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η 
οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες 
εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργουΆρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργουΆρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργουΆρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου    
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12)δώδεκα μήνες (12)δώδεκα μήνες (12)δώδεκα μήνες (12)    από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασηςxviii, χωρίς δυνατότητα παράτασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
    
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύμβασης Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύμβασης Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύμβασης Άρθρο 13: ∆ιαδικασία σύναψης σύμβασης ---- Όροι υποβολής προσφορών Όροι υποβολής προσφορών Όροι υποβολής προσφορών Όροι υποβολής προσφορών    
13.113.113.113.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  
    13.213.213.213.2     Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4412/2016 βάσει του υποδείγματος που 
περιλαμβάνεται ως παράρτημα στην παρούσα.     

13.3 13.3 13.3 13.3                                     Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
13.4 13.4 13.4 13.4          ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
13.513.513.513.5          ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης14: Κριτήριο Ανάθεσης14: Κριτήριο Ανάθεσης14: Κριτήριο Ανάθεσης    

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.  

Η προσφορά θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσηςενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των τιμών  εργασιών του 
τιμολογίου της Υπηρεσίας και εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό % σύμφωνα με το 
άρθρο 125 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής     
15.115.115.115.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείταιδεν απαιτείταιδεν απαιτείταιδεν απαιτείται η κατάθεση από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχήςεγγυητικής επιστολής συμμετοχήςεγγυητικής επιστολής συμμετοχήςεγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τους όρους της 
παρ. 1 περ. α εδάφιο πέμπτο του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής –––– Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)    
16.116.116.116.1    ∆εν∆εν∆εν∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
16.216.216.216.2    ∆ε∆ε∆ε∆εν ν ν ν  προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.    
 

 
Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργουΆρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργουΆρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργουΆρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου        
17.117.117.117.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσηςεγγύησης καλής εκτέλεσηςεγγύησης καλής εκτέλεσηςεγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί ποσοστό  5%  επί ποσοστό  5%  επί ποσοστό  5%  επί 
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 Ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του 
έργου έναντι του αναδόχου. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 
του Προϊσταμένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  
17.217.217.217.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας. 
 
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικώνΆρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικώνΆρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικώνΆρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών    
17.Α.117.Α.117.Α.117.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 

του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, , , , με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού.    Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
17.Α.217.Α.217.Α.217.Α.2    Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.     
    
Άρθρο 18: Ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνΆρθρο 18: Ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνΆρθρο 18: Ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνΆρθρο 18: Ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών    
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17171717----11111111----2020202020202020, ημέρα ΤρΤρΤρΤρίτη ίτη ίτη ίτη 
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.10:00 π.μ.10:00 π.μ.10:00 π.μ.  
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι 
τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.apdhp-dm.gov.gr. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων.  
 
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορώνΆρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορώνΆρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορώνΆρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών    
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνώνέξι (6) μηνώνέξι (6) μηνώνέξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
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Άρθρο 20: ∆ημοσιότητα/ ∆απάνες δημοσίευσηςΆρθρο 20: ∆ημοσιότητα/ ∆απάνες δημοσίευσηςΆρθρο 20: ∆ημοσιότητα/ ∆απάνες δημοσίευσηςΆρθρο 20: ∆ημοσιότητα/ ∆απάνες δημοσίευσης    
1. 1. 1. 1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
2. 2. 2. 2. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και αναρτάται στο 
πρόγραμμα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το άρθρο 66 Ν. 4412/2016. 
3.3.3.3. Τα παραπάνω αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.apdhp-
dm.gov.gr/), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄    

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, ∆ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: ∆ικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Άρθρο 21: ∆ικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Άρθρο 21: ∆ικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Άρθρο 21: ∆ικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης     
21.121.121.121.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον Τομέα των ∆ημοσίων Έργων οι οποίες είναι: 
- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. , εφόσον ανήκουν στην  Α1 και άνω τάξηΑ1 και άνω τάξηΑ1 και άνω τάξηΑ1 και άνω τάξη  για έργα κατηγορίας ΠρασίνουΠρασίνουΠρασίνουΠρασίνου     (Π.∆. 146/88 
αρθρ. 7 παρ.3) οι οποίες είναι στελεχωμένες με ∆ασολόγους ή Τεχνολόγους ∆ασοπονίας, εφόσον 
νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 
- Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.),Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.),Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.),Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ήΑ΄ ήΑ΄ ήΑ΄ ή Β΄ τάξη Β΄ τάξη Β΄ τάξη Β΄ τάξη. 
και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
21.221.221.221.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.    
21.321.321.321.3  Οι ενώσεις    οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016.  
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
    
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής     

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 
- Αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 
από κάθε μέλος της ένωσης  
- Αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  
 
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού22.Α. Λόγοι αποκλεισμού22.Α. Λόγοι αποκλεισμού22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
Κάθε προσφέρων αποαποαποαποκλείεταικλείεταικλείεταικλείεται    από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 
(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:    
22.22.22.22.AAAA.1..1..1..1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) ΣΣΣΣυμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηυμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηυμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηυμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),    
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β) ∆β) ∆β) ∆β) ∆ωροδοκία, ωροδοκία, ωροδοκία, ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,    
γ) Αγ) Αγ) Αγ) Απάτη,πάτη,πάτη,πάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),    
δ) Τδ) Τδ) Τδ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμεναρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμεναρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμεναρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,    
ε) Νε) Νε) Νε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),    
στ) Πστ) Πστ) Πστ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,αιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,αιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,αιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. , Ε.Ε.) και    
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε. ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  
τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 
∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου.    
22.22.22.22.AAAA.2.2.2.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην    καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.    
22.Α.2α 22.Α.2α 22.Α.2α 22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
22.22.22.22.AAAA.3.3.3.3  α)   α)   α)   α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ( όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την αναθέτουσα 
αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2.    
β)β)β)β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
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 περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, 
δεν εφαρμόζεται xix η παράγραφος 22.Α.2.     
22.Α.422.Α.422.Α.422.Α.4. Αποκλείεται Αποκλείεται Αποκλείεται Αποκλείεται    από τη συμμετοχή στην παρούσα από τη συμμετοχή στην παρούσα από τη συμμετοχή στην παρούσα από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςπροσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςπροσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςπροσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:::: 
α) Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,                    
β) Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει 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 (παρ. 5 άρθρου 73 του Ν. 4412/2016),  
γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
ε) Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
στ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
ζ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
η) Εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
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θ)Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 
22.Α.5. 22.Α.5. 22.Α.5. 22.Α.5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
22.Α.622.Α.622.Α.622.Α.6.... Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού. 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.    
22.Α.722.Α.722.Α.722.Α.7.... Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016.    
22.Α.822.Α.822.Α.822.Α.8.... Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης .    
    
Κριτήρια επιλογής (22.Β Κριτήρια επιλογής (22.Β Κριτήρια επιλογής (22.Β Κριτήρια επιλογής (22.Β –––– 22.∆) 22.∆) 22.∆) 22.∆)        
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 
Περιφερειακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
    
22.Γ. Οικονομική22.Γ. Οικονομική22.Γ. Οικονομική22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και χρηματοοικονομική επάρκεια και χρηματοοικονομική επάρκεια και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 
    
22.∆. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα22.∆. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα22.∆. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα22.∆. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Η απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
23.6. 
 
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
∆εν απαιτείται. 
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εμπειρία)22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εμπειρία)22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εμπειρία)22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εμπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 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 Ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοιxx  για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 
    
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςΆρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςΆρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςΆρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής    
23.123.123.123.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79  παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξηπροκαταρκτική απόδειξηπροκαταρκτική απόδειξηπροκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) ∆εν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Το ΤΕΥ∆ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥ∆ 
και το  ΤΕΥ∆ του υπεργολάβου. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥ∆ και το ΤΕΥ∆  κάθε φορέα στις 
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ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
23. 2 . ∆ικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)23. 2 . ∆ικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)23. 2 . ∆ικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)23. 2 . ∆ικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4  του άρθρου 22 Α.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους . 

 
23.3 ∆ικαιολογητικά23.3 ∆ικαιολογητικά23.3 ∆ικαιολογητικά23.3 ∆ικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α άρθρου 22Α άρθρου 22Α άρθρου 22Α ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:     
(α) Για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσαςπαράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσαςπαράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσαςπαράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  απόσπααπόσπααπόσπααπόσπασμα του ποινικού μητρώουσμα του ποινικού μητρώουσμα του ποινικού μητρώουσμα 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, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  της παραγράφου Α.1 
του άρθρου 22. 
(β) Για την παράγραφο παράγραφο παράγραφο παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: Α.2 του άρθρου 22: Α.2 του άρθρου 22: Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα)(φορολογική ενημερότητα)(φορολογική ενημερότητα)(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα(ασφαλιστική ενημερότητα(ασφαλιστική ενημερότητα(ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

ΑΔΑ: ΩΤΨ5ΟΡ1Γ-ΘΙ4



 

Σελίδα 26 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι : 

• ΦΦΦΦορολογική ενημερότηταορολογική ενημερότηταορολογική ενημερότηταορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια 
∆.Ο.Υ.) για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει 
για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής 
φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν 
σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ.  

• ΑΑΑΑσφαλιστική ενημερότητασφαλιστική ενημερότητασφαλιστική ενημερότητασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέαxxi. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος 
του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 
ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 
φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
(ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 
∆εν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 
ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο 
της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά 
πρόσωπα), που δεν υποβάλλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 
υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν 
απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 
- Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

(ββ) ΓΓΓΓια την παράγραφο Α.2ια την παράγραφο Α.2ια την παράγραφο Α.2ια την παράγραφο Α.2    Α του άρθρου 22:Α του άρθρου 22:Α του άρθρου 22:Α του άρθρου 22: πιστοππιστοππιστοππιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού οιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού οιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού οιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεωνκαι Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεωνκαι Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεωνκαι Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα,οικονομικού φορέα,οικονομικού φορέα,οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 
(γ) Για την παράγραφο Α.4παράγραφο Α.4παράγραφο Α.4παράγραφο Α.4    (β) του άρθρου 22(β) του άρθρου 22(β) του άρθρου 22(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτουδικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτουδικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτουδικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν 
έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουΝ. Ειδικά η μη 
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων.  
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(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 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. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)   του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22παραγράφου Α.4 του άρθρου 22παραγράφου Α.4 του άρθρου 22παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια 
επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με 
βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα. 
(στ) ∆ικαιολογητικά(στ) ∆ικαιολογητικά(στ) ∆ικαιολογητικά(στ) ∆ικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22της παρ. Α.5 του Άρθρου 22της παρ. Α.5 του Άρθρου 22της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22  
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:     
∆∆∆∆ικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχώικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχώικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχώικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχώνννν.... [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].     
----    Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.xxii    
----    Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, 
το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  
Ειδικότερα:    
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.,α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.,α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.,α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.,    προσκομίζουν μόνο την αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για 
την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας.    
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίεςβ) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίεςβ) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίεςβ) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, , , , εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους    ονομαστικές 
μετοχές, , , , προσκομίζουν :        

αα) αα) αα) αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές,  

ββ) ββ) ββ) ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. . . .     

γγ) γγ) γγ) γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου 
των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.                        
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γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσειςγ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσειςγ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσειςγ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, , , , που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα 
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :     

αα) αα) αα) αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.    

ββ) ββ) ββ) ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.        
γγ) γγ) γγ) γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.        
δδ) δδ) δδ) δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 
αιτιολογίας. ∆ύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» . 
(δ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
Ν. 4412/2016. 
    
23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την23.4. ∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του άρθρου 22.Βτου άρθρου 22.Βτου άρθρου 22.Βτου άρθρου 22.Β    
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.Μ.Ε.ΕΠ.Μ.Ε.ΕΠ.Μ.Ε.ΕΠ. 
στην Α1 τάξη και άνω,Α1 τάξη και άνω,Α1 τάξη και άνω,Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Π για έργα κατηγορίας Π για έργα κατηγορίας Π για έργα κατηγορίας Πρασίνουρασίνουρασίνουρασίνου στελεχωμένες από ∆ασολόγους ή Τεχνολόγους 
∆ασοπόνους, ή βεβαίωση εγγραφής Ε.∆.∆.Ε. Ε.∆.∆.Ε. Ε.∆.∆.Ε. Ε.∆.∆.Ε. εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξηστην Α΄ ή Β΄ τάξηστην Α΄ ή Β΄ τάξηστην Α΄ ή Β΄ τάξη,  
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 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 
του άρθρου 21 της παρούσας. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος xxiii. 

 
23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ23.5. ∆ικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ    
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
(α) Για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
• Είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  
• Είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
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εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 
στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης τωντης μη υπέρβασης τωντης μη υπέρβασης τωντης μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων  ανώτατων επιτρεπτών ορίων  ανώτατων επιτρεπτών ορίων  ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίανεκτέλεστου υπολοίανεκτέλεστου υπολοίανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεωνπου εργολαβικών συμβάσεωνπου εργολαβικών συμβάσεωνπου εργολαβικών συμβάσεων: 

• Με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
• Με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο 
πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν 
διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημου επίσημου επίσημου επίσημους καταλόγουςς καταλόγουςς καταλόγουςς καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 83 Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου    ....    
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016.     
 
23.23.23.23.6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆ 6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆ 6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆ 6. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
(α) Για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 
• Είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  
• Είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.∆ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016  ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.∆ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.∆, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016. 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγουςεπίσημους καταλόγουςεπίσημους καταλόγουςεπίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 83 Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν    ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016.  
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23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 23.7. ∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Εδιαχείρισης του άρθρου 22.Εδιαχείρισης του άρθρου 22.Εδιαχείρισης του άρθρου 22.Ε    

∆εν απαιτούνται. 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:    
Σε περίπτωση νομικού πνομικού πνομικού πνομικού προσώπουροσώπουροσώπουροσώπου, υποβάλλονται  τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία 
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους xxiv, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.ΕΑ.Ε και Ε.Π.ΕΑ.Ε και Ε.Π.ΕΑ.Ε και Ε.Π.Ε---- : : : : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας.    

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε.Ο.Ε.Ο.Ε.Ο.Ε., Ε.Ε. , ΙΚΕ:, Ε.Ε. , ΙΚΕ:, Ε.Ε. , ΙΚΕ:, Ε.Ε. , ΙΚΕ:    
1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.    
    

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων    
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών: 
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- Απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
∆ιευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 
- Τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 
παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 
περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- Το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ). 
- Το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- Τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.     
    
23.10. 23.10. 23.10. 23.10. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου ΠροσφοράςΆρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου ΠροσφοράςΆρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου ΠροσφοράςΆρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς    
24.124.124.124.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» και 
(β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα 
κατωτέρω: 
24.224.224.224.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχειxxv τα 
ακόλουθα: 
 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ )Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ )Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ )Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ )    
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
24.3 24.3 24.3 24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Π«Οικονομική Π«Οικονομική Π«Οικονομική Προσφορά»ροσφορά»ροσφορά»ροσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής έντυπο Οικονομικής έντυπο Οικονομικής έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς βάσει του υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως παράρτημα στα έγγραφα της Προσφοράς βάσει του υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως παράρτημα στα έγγραφα της Προσφοράς βάσει του υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως παράρτημα στα έγγραφα της Προσφοράς βάσει του υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως παράρτημα στα έγγραφα της 
σύμβασης σύμβασης σύμβασης σύμβασης του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 
24.4 24.4 24.4 24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία ανάρτησης 
της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.). 
    
Επισημαίνεται ότι:Επισημαίνεται ότι:Επισημαίνεται ότι:Επισημαίνεται ότι:    
α) α) α) α) Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστόοποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστόοποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστόοποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό    
έκπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 125 του έκπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 125 του έκπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 125 του έκπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 125 του Ν.Ν.Ν.Ν. 4412/2016, ολογ 4412/2016, ολογ 4412/2016, ολογ 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.ράφως και αριθμητικώς.ράφως και αριθμητικώς.ράφως και αριθμητικώς.    
β) β) β) β) Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 
γ) γ) γ) γ) Αν παρουσιαστούν    ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 
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λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού 
διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   
24.524.524.524.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄    

Άρθρο 25:  ΥπεργολαβίαΆρθρο 25:  ΥπεργολαβίαΆρθρο 25:  ΥπεργολαβίαΆρθρο 25:  Υπεργολαβία    
25.1.25.1.25.1.25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
25.2.25.2.25.2.25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
25.325.325.325.3. Η αναθέτουσα αρχή: 
α) Επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας 
για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), 
β) Απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθμίσειςΆρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθμίσειςΆρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθμίσειςΆρθρο 26 :  ∆ιάφορες ρυθμίσεις  
26.126.126.126.1 Η έγκριση της μελέτης κατασκευής του προς υλοποίηση έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 118627/24118627/24118627/24118627/24----09090909----2020202020202020 (Α∆Α:  (Α∆Α:  (Α∆Α:  (Α∆Α: 6ΠΠΚΟΡ1Γ6ΠΠΚΟΡ1Γ6ΠΠΚΟΡ1Γ6ΠΠΚΟΡ1Γ----4ΩΚ4ΩΚ4ΩΚ4ΩΚ)))) απόφαση του  Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. 

                                        Η έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό αποφασίστηκε με την αριθμ. πρωτ. 
102212/25102212/25102212/25102212/25----08080808----2020202020202020 (Α∆Α:  (Α∆Α:  (Α∆Α:  (Α∆Α: ΩΧ69ΟΡ1ΓΩΧ69ΟΡ1ΓΩΧ69ΟΡ1ΓΩΧ69ΟΡ1Γ----ΑΟΦΑΟΦΑΟΦΑΟΦ)))) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. 
    26.226.226.226.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ     
Ο ΑΟ ΑΟ ΑΟ ΑΝ.Ν.Ν.Ν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     

ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ     
    
 

Χρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος ΛαγόςΧρήστος Λαγός 
∆ασολόγος με Α’ βαθμό∆ασολόγος με Α’ βαθμό∆ασολόγος με Α’ βαθμό∆ασολόγος με Α’ βαθμό    
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1. Για την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 4412/2016. Αναλυτικές 
οδηγίες συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης άνω των ορίων, δίδονται στην 
Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” (απόφαση 183/2016) (στο εξής “ΚΟ για τη 
συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου”). 

2. 1  Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. 
3. 1  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός 

πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου 
από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 

4. 1  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
5. 1     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
6. 1  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται 

στο ΜεKρος Γ  ́του ΠαραρτηK ματος V του ΠροσαρτηK ματος Α  ́του ν. 4412/2016. ΕπισημαιKνεται οK τι, μεKχρι την εKκδοση τυποποιημεKνου 
εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο 
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

7. 1 Aπό από τις 2-5-2020, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η 
χρήση της ως άνω Υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς 
φορείς, καθώς εξακολουθούν να εχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
Αρχής στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-
entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

8. 1 Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή προβλέπει υποδείγματα 
εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών. 

9. 1 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή 
να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 

10. 1 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν 
με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων 
καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα 
έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. 
τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

11. 1 Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο 
παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και 
τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να 
αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν 
την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που 
χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της 
σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

12. 1  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς 
αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

13. 1  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα 
αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
(3821 Β'). 

14. 1  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
15. 1  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του 

άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 
της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

16. 1  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : 
Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' 
Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

17. 1 Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς 
και”. 

18. 1  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και 
ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, 
προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 

19. 1 Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του 
άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 

20. 1 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 
88 και 89 του ν. 4412/2016. 

21. 1  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε 
μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 

22. 1 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β του ν. 4605/19. 
23. 1 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
24. 1  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και 

το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε 
αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
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25. 1   Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του ν. 4605/19. 
26. 1  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
27. 1 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
28. 1 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
29. 1 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των 

μετοχών των Α.Ε. 
30. 1 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
31. 1  Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                       

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου 
είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και 
ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία 
Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα 
της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

32. 1 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
33. 1  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2020. 
34. 1  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   

Κ.Υ.Α.). 
35. 1   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
36. 1 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

37. 1 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
38. 1  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2020 
39. 1 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών 

(άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

40. 1 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
41. 1  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 

προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
42. 1  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το 

Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
43. 1 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και 

την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2020  
44. 1 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
45. 1 Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων 
δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή 
εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

46. 1 Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή 
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

47. 1  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την 

περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

48. 1 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό 
και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 

παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 
έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

49. 1 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
50. 1  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
51. 1 Ορίζεται ο χρόνος από την ΑναθεKτουσα ΑρχηK  κατ  ́ εκτιKμηση των ιδιαιτεροτηK των της διαδικασιKας. Για τον καθορισμοK  του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
52. 1 Πρβλ. άρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει τη διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της 

σύμβασης σύμφωνα προς τα οριζόμενα στο άρθρο 68 ν. 4412/2016, συμπληρώνεται το άρθρο 20Α κατ  ́αντιστοιχιKα με το αK ρθρο 
20Α του τεύχους διακήρυξης σύμβασης έργου με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή)  

53. 1  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
54. 1 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται 

ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της 
αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση 

“αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

55. 1 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

56. 1 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
57. 1  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της 

αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 

58. 1 Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της 
αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 

59. 1  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
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αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 

περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  
60. 1  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην 
υπόθεση C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2020.. 

61. 1  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 
κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

62. 1  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, 
είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια 
επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει 
τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

63. 1  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 
παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 
2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

64. 1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. 
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του 
άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία 

του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να 
περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

65. 1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να 
είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι 
εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή 

βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την 
έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

66. 1 Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο 

της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
67. 1  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 

άλλως διαγράφεται. 
68. 1  Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συμβάσεων έργων οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( 
προαιρετική σημείωση του ανωτέρω εδαφίου). 

69. 1 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους 
ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

70. 1 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. Σημειώνεται ότι η προθεσμία 
των 10 ημερών που αναγράφεται στο παρόν σημείο αφορά μόνο τον χρόνο υπογραφής του ΕΕΕΣ και σε καμία περίπτωση δεν 
συνδέεται με τη συνολική προθεσμία υποβολής των προσφορών, με την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν την προσφορά τους οποτεδήποτε κατά την ως άνω προθεσμία. 

71. 1  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο 
εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

72. 1  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
73. 1  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 
4412/2016. 

74. 1 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αε του ν. 4605/2020..   
75. 1 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 

ν. 4605/2020. 
76. 1 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 

ν. 4605/2020 
77. 1  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν 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."  

78. 1  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 
ν. 4605/2020. 

79. 1  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 
ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 
23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

80. 1 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.) 

81. 1  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
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82. 1 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 

ν. 4605/2020. 
83. 1 Πρβ άρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 4605/2020 
84. 1  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
85. 1  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
86. 1  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας 

σύμβασης.  
87. 1 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
88. 1 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης 

αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για 
μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 

89. 1 Πρβ παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 
4605/2020 

90. 1  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 
συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην 
περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 

91. 1 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 
ν. 4605/2020.  

92. 1  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με 
το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 

93. 1  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
94. 1 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
95. 1 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του 

ν. 4605/2020. 
96. 1  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη 
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά 
στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 

( Α  ́ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 
3669/2008 (Α  ́116), πλην των αK ρθρων 80 εKως 110, τα οποιKα παραμεKνουν σε ισχυK  μεKχρι την εKκδοση του προεδρικουK  διαταK γματος 
του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

97. 1 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

98. 1 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
99. 1 Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και 
επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

100. 1 Πρβ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 4605/2020 και 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2020. 

101. 1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 
εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την 
εκτέλεση προμήθειας, Υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα 
της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως 
προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν 
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  

102. 1 Πρβλ και άρθρο 165 ν. 4412/2016. 
103. 1 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 
παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α –––– Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της  Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)    

            

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ             ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ             
    
ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ    

Αντικείμενο  της παρούσας είναι η εκτέλεση καλλιεργητικών υλοτομικών εργασιών και εργασιών 
καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
σύμφωνα το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.  

Η προσφορά θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των τιμών  εργασιών του τιμολογίου 
της υπηρεσίας και εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό % σύμφωνα με το άρθρο 125 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ    

Η τελική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας ορίζεται μέχρι ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης χωρίς δυνατότητα παράτασης.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ     

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου αφορά την έκταση των δημόσιων αισθητικών δασυλλίων της πόλης 
των Ιωαννίνων.   

Α. Θέση «Μειντάνι»Α. Θέση «Μειντάνι»Α. Θέση «Μειντάνι»Α. Θέση «Μειντάνι» : κηρύχθηκε αναδασωτέα με την υπ΄αριθμ. 63663/1934 απόφαση της Γενικής 
∆ιοίκησης Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 163/ 1934 ΦΕΚ τεύχος Β΄.   

Β. Θέση «Τζεμ» :Β. Θέση «Τζεμ» :Β. Θέση «Τζεμ» :Β. Θέση «Τζεμ» : κηρύχθηκε αναδασωτέα με την υπ΄αριθμ. 49318/1932 απόφαση της Γενικής ∆ιοίκησης 
Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 21/03-03-1932 ΦΕΚ τεύχος Β  και εν συνεχεία με τις με αριθμ. 
87739/1935 και 48414/1935 αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας και της Γενικής ∆ιοίκησης Ηπείρου.  

Γ. Θέση «Προφήτης ΗλίαςΓ. Θέση «Προφήτης ΗλίαςΓ. Θέση «Προφήτης ΗλίαςΓ. Θέση «Προφήτης Ηλίας---- Προσκύνηση» Προσκύνηση» Προσκύνηση» Προσκύνηση» : κηρύχθηκε αναδασωτέα για συνολική αρχικά έκταση 1.500 
στρ με την υπ΄αριθμ. 59994/02-02-1936 απόφαση της Γενικής ∆ιοίκησης Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο 
υπ΄αριθμ. 247/19-12-1936 ΦΕΚ τεύχος Β. Η αναδάσωση άρχισε το έτος 1936  από την ∆ασική Υπηρεσία με 
την χρηματική συνδρομή του  ∆ήμου Ιωαννιτών και της Φιλοδασικής Επιτροπής της πόλης των Ιωαννίνων. 
Από την προαναφερθείσα έκταση, παραχωρήθηκε έκταση στο σημερινό Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα 
και ειδικότερα από την θέση «Προφήτης Ηλίας» έκταση  115 στρ. και από την θέση « Προσκύνηση» έκταση 
64 στρ.  

Από την αρχική έκταση στο αισθητικό δάσος Ιωαννίνων συμπεριλήφθηκε έκταση 535,28 στρ η οποία 
βρίσκεται στην θέση «Προφήτης Ηλίας». 

∆. Θέση «Περίβλεπτος» : ∆. Θέση «Περίβλεπτος» : ∆. Θέση «Περίβλεπτος» : ∆. Θέση «Περίβλεπτος» : κηρύχθηκε αναδασωτέα με την με αριθμ. 66058/1936 απόφαση της Γενικής 
∆ιοίκησης Ηπείρου που δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθμ. 67/1936 ΦΕΚ τεύχος Β. Η αναδάσωση άρχισε το έτος 
1932 με φύτευση από την ∆ασική Υπηρεσία Ιωαννίνων και με την βοήθεια της υπάρχουσας τότε 
φιλοδασικής ένωσης Ιωαννίνων. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ     

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση καλλιεργητικών υλοτομικών εργασιών και εργασιών 
καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων. 

Η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών κρίνεται επιτακτική και αναγκαία καθώς ο 
καθαρισμός των δασυλλίων από ξηρά ιστάμενα άτομα κωνοφόρων ειδών, ξηρά, κατακείμενα κλαδιά, 
συσσωρευμένη ποσότητα ξηροτάπητα, θαμνώδη και παρεδαφιαία βλάστηση, υπολείμματα υλοτομικών 
εργασιών, συσσωρευμένα απορρίμματα ή και κάθε άλλη πιθανή εύφλεκτη ύλη θα συμβάλλει  : 

� Στην πρόληψη έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς καθώς η έντονη παρουσία και συσσώρευση τους 
κατά θέσεις  δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για πιθανή εκδήλωση και μετάδοσης πυρκαγιάς . 
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� Στην δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών εγκατάστασης και περαιτέρω εξέλιξης αναγέννησης κυρίως 
των πλατύφυλλων ειδών,  

� Στην περαιτέρω αισθητική εξυγίανση του δάσους 
� Στην βελτίωση των συνθηκών αναψυχής 
� Στην πρόληψη εξάπλωσης της περαιτέρω προσβολής από το φλοιοφάγο έντομο. 

 
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμούΚαλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμούΚαλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμούΚαλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού    

Οι επεμβάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δημόσια σύμβαση αφορούν το τμήμα του τμήμα του τμήμα του τμήμα του 
αισθητικού αισθητικού αισθητικού αισθητικού δασυλλίου που εκτείνεται κατάντη του δασικού δρόμου πλησίον του Νοσοκομείου Χατζηκώστα δασυλλίου που εκτείνεται κατάντη του δασικού δρόμου πλησίον του Νοσοκομείου Χατζηκώστα δασυλλίου που εκτείνεται κατάντη του δασικού δρόμου πλησίον του Νοσοκομείου Χατζηκώστα δασυλλίου που εκτείνεται κατάντη του δασικού δρόμου πλησίον του Νοσοκομείου Χατζηκώστα 
έως την παιδική χαρά επί της οδού Πετροπουλάκη έως την παιδική χαρά επί της οδού Πετροπουλάκη έως την παιδική χαρά επί της οδού Πετροπουλάκη έως την παιδική χαρά επί της οδού Πετροπουλάκη και θα διενεργηθούν σε εκείνες τις θέσεις στις οποίες και 
εντοπίζεται εντονότερο το πρόβλημα της συσσώρευσης των κλαδιών και των υπολειμμάτων, καθώς δεν 
παρουσιάζεται ομοιογένεια σε όλη την έκταση και παρατηρείται  έντονη συσσώρευση  σε συγκεκριμένα 
σημεία. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν την συλλογή και απομάκρυνση υπολειμμάτων συλλογή και απομάκρυνση υπολειμμάτων συλλογή και απομάκρυνση υπολειμμάτων συλλογή και απομάκρυνση υπολειμμάτων 
υλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών, ξευλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών, ξευλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών, ξευλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών, ξερών & σπασμένων κλάδων, ξηροτάπητα, θαμνώδους & ρών & σπασμένων κλάδων, ξηροτάπητα, θαμνώδους & ρών & σπασμένων κλάδων, ξηροτάπητα, θαμνώδους & ρών & σπασμένων κλάδων, ξηροτάπητα, θαμνώδους & 
παρεδαφιαίας βλάστησης καθώς και άλλη πιθανής εύφλεκτης ύληςπαρεδαφιαίας βλάστησης καθώς και άλλη πιθανής εύφλεκτης ύληςπαρεδαφιαίας βλάστησης καθώς και άλλη πιθανής εύφλεκτης ύληςπαρεδαφιαίας βλάστησης καθώς και άλλη πιθανής εύφλεκτης ύλης  Τα ξηρά & σπασμένα κλαδιά, τα κάθε 
είδος υπολείμματα υλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών ή κάθε άλλη πιθανή εύφλεκτη ύλη  θα 
συγκεντρώνονται σε σωρούς χειρονακτικά με τα κατάλληλα εργαλεία ή με χρήση κατάλληλων μηχανικών 
μέσων και κατόπιν θα μεταφέρονται στους πλησιέστερους δασόδρομους από όπου και θα απομακρύνονται 
με φορτηγό όχημα.  

Ξηρά ιστάμενα δέντρα  θα υλοτομούνται και θα απομακρύνονται από την έκταση του δάσους  έτσι 
ώστε να μην αποτελέσουν εστίες  μετάδοσης πυρκαγιάς ή διαχείμασης φλοιοφάγων εντόμων. 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ---- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ     

Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00  40.000,00  40.000,00  40.000,00  €€€€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
% και θα βαρύνει τις Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Πιστώσεις Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Έτους 2020, Ενάριθμο έργο Έτους 2020, Ενάριθμο έργο Έτους 2020, Ενάριθμο έργο Έτους 2020, Ενάριθμο έργο 
2014ΣΕ58400002.2014ΣΕ58400002.2014ΣΕ58400002.2014ΣΕ58400002. της δραστηριότητας ««««∆ιαχείριση ∆ημοσίων ∆ασών» ∆ιαχείριση ∆ημοσίων ∆ασών» ∆ιαχείριση ∆ημοσίων ∆ασών» ∆ιαχείριση ∆ημοσίων ∆ασών» (Π.Κ 2001ΣΕ08400004 
Υποβαθμισμένα ∆άση).     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β    ––––    Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ––––ΤιμολόγιοΤιμολόγιοΤιμολόγιοΤιμολόγιο----    Προυπολογισμός Προυπολογισμός Προυπολογισμός Προυπολογισμός 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)    

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ             ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                         

(((((((((((( ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ             ––––––––––––             ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ))))    
    

Άρθρο 1: Αντικείμενο Άρθρο 1: Αντικείμενο Άρθρο 1: Αντικείμενο Άρθρο 1: Αντικείμενο     
Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορούν την εκτέλεση εργασιών συλλογής και απομάκρυνσης συλλογής και απομάκρυνσης συλλογής και απομάκρυνσης συλλογής και απομάκρυνσης 

υπολειμμάτων υλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών, ξερών & υπολειμμάτων υλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών, ξερών & υπολειμμάτων υλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών, ξερών & υπολειμμάτων υλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών, ξερών & σπασμένων κλάδων, ξηροτάπητα, σπασμένων κλάδων, ξηροτάπητα, σπασμένων κλάδων, ξηροτάπητα, σπασμένων κλάδων, ξηροτάπητα, 
θαμνώδους & παρεδαφιαίας βλάστησης καθώς και άλλη πιθανής εύφλεκτης ύληςθαμνώδους & παρεδαφιαίας βλάστησης καθώς και άλλη πιθανής εύφλεκτης ύληςθαμνώδους & παρεδαφιαίας βλάστησης καθώς και άλλη πιθανής εύφλεκτης ύληςθαμνώδους & παρεδαφιαίας βλάστησης καθώς και άλλη πιθανής εύφλεκτης ύλης  Τα ξηρά & σπασμένα 
κλαδιά, τα κάθε είδος υπολείμματα υλοτομικών εργασιών παρελθόντων ετών ή κάθε άλλη πιθανή εύφλεκτη 
ύλη  θα συγκεντρώνονται σε σωρούς χειρονακτικά με τα κατάλληλα εργαλεία ή με χρήση κατάλληλων 
μηχανικών μέσων και κατόπιν θα μεταφέρονται στους πλησιέστερους δασόδρομους από όπου και θα 
απομακρύνονται με φορτηγό όχημα.  

Ξηρά ιστάμενα δέντρα  θα υλοτομούνται και θα απομακρύνονται από την έκταση του δάσους  έτσι 
ώστε να μην αποτελέσουν εστίες  μετάδοσης πυρκαγιάς ή διαχείμασης φλοιοφάγων εντόμων. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας που του 
ανατίθενται, τα προσόντα και η εμπειρία αυτού πρέπει να είναι αποδεκτά από τον Εργοδότη.   

Οι συμβατικές τιμές μονάδας του τιμολογίου της εργασίας αφορούν εργασίες περαιωμένες, σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές έχουν προσαυξηθεί με το νόμιμο ποσοστό για γενικά έξοδα του 
αναδόχου και έτσι περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, 
καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου άμεσες και έμμεσες και αποτελούν πλήρη αποζημίωση του 
αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών. 
Άρθρο 2: Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμούΆρθρο 2: Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμούΆρθρο 2: Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμούΆρθρο 2: Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού    
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων) ενώπιον της επιτροπής που 
συστήθηκε με την αριθμ. 68811/2268811/2268811/2268811/22----06060606----2020202020202020  απόφαση του Σ.Α.∆.Η & ∆.Μ. και στην οποία εναπόκειται η 
παράταση ή όχι του χρόνου διενέργειας λήψης των προσφορών, μέχρι μία ώρα (ανάλογα με την κανονική 
ροή των προσφορών) πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. 

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός εργασιώνΆρθρο 3: Προϋπολογισμός εργασιώνΆρθρο 3: Προϋπολογισμός εργασιώνΆρθρο 3: Προϋπολογισμός εργασιών    

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 €€€€ συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α.  
Άρθρο 4:  ∆ικαίωμα συμμετοχήςΆρθρο 4:  ∆ικαίωμα συμμετοχήςΆρθρο 4:  ∆ικαίωμα συμμετοχήςΆρθρο 4:  ∆ικαίωμα συμμετοχής    
             ∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον Τομέα των ∆ημοσίων Έργων οι οποίες είναι: 
- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. , εφόσον ανήκουν στην  Α1 και άνω τάξη,Α1 και άνω τάξη,Α1 και άνω τάξη,Α1 και άνω τάξη,  για έργα κατηγορίας Πρασίνου Πρασίνου Πρασίνου Πρασίνου  (Π.∆. 146/88 
αρθρ. 7 παρ.3) οι οποίες είναι στελεχωμένες με ∆ασολόγους ή Τεχνολόγους ∆ασοπονίας, εφόσον 
νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. 
- Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Εργολήπτες ∆ημοσίων ∆ασοτεχνικών Έργων (Ε.∆.∆.Ε.),Ε.),Ε.),Ε.), εφόσον ανήκουν στην Α΄ ή Β΄ τάξηΑ΄ ή Β΄ τάξηΑ΄ ή Β΄ τάξηΑ΄ ή Β΄ τάξη. και που 
είναι εγκατεστημένα σε: 
α) Σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) Σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2 α. 2 α. 2 α. 2 α. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.xxvi,    
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2 β.2 β.2 β.2 β. Οι ενώσεις    οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του Ν. 4412/2016.  
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό δηλώνει ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της συγγραφής 
υποχρεώσεων και τους αποδέχεται. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 
Συμμετοχή στο διαγωνισμό δηλώνει ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της συγγραφής 
υποχρεώσεων και τους αποδέχεται. 
Άρθρο 5 : Πρόγραμμα εργασιών Άρθρο 5 : Πρόγραμμα εργασιών Άρθρο 5 : Πρόγραμμα εργασιών Άρθρο 5 : Πρόγραμμα εργασιών     

Μέσα σε 3 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς άλλη προφορική ή γραπτή ειδοποίηση 
από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ξεκινήσει  τις εργασίες του έργου του θέματος και 
να τις ολοκληρώσει  σε χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασηςμέχρι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασηςμέχρι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασηςμέχρι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.  
Τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι τα ∆ημόσια Αισθητικά ∆ασύλλια πόλης Ιωαννίνων. 
Άρθρο 6: ∆ικαιολογητικά συμμετοχήςΆρθρο 6: ∆ικαιολογητικά συμμετοχήςΆρθρο 6: ∆ικαιολογητικά συμμετοχήςΆρθρο 6: ∆ικαιολογητικά συμμετοχής    

Ο φάκελος προσφοράςφάκελος προσφοράςφάκελος προσφοράςφάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων θα αναγράφει τον τίτλοαναγράφει τον τίτλοαναγράφει τον τίτλοαναγράφει τον τίτλο του έργου και θα 
περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, επί ποινή αποκλεισμού, επί ποινή αποκλεισμού, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής».«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής».«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής».«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής».    
2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με κατωτέρω. 
1α. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής»«∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει: 

� Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 15 της παρούσας. Στο ΤΕΥ∆ που 
υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

� Εγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχήςΕγγύηση συμμετοχής, δεν απαιτείται , δεν απαιτείται , δεν απαιτείται , δεν απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016....    
2α. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά»«Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Άρθρο 7: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορώνΆρθρο 7: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορώνΆρθρο 7: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορώνΆρθρο 7: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς θα υποβάλλονται στο ∆ασαρχείο Ιωαννίνων. Κατά την αποσφράγιση θα ανοιχτεί πρώτα ο 
φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα ελεγχθούν όλα τα ανωτέρω και εφόσον βρεθούν πλήρη θα 
ανοιχθεί και ο δεύτερος φάκελος για την οικονομική προσφορά, αλλιώς δεν θα αποσφραγίζεται ο φάκελος 
της οικονομικής προσφοράς. Επίσης υποβολή δικαιολογητικών μετά τον καθορισμένο χρόνο δεν γίνεται 
δεκτή.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. Ο 
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα ενιαίου ποσοστού ενιαίου ποσοστού ενιαίου ποσοστού ενιαίου ποσοστού έκπτωσηςέκπτωσηςέκπτωσηςέκπτωσης % % % % επί των εργασιών  του 
εγκεκριμένου τιμολογίου  σε έντυπη οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε 
ακέραιες μονάδες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4412/2016. 
Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8Άρθρο 8    

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης και της τεχνικής, τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και τους όρους 
του συμφωνητικού. 
Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9Άρθρο 9    

Το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων θα παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση (πληροφορίες), στοιχεία κλπ που 
είναι δυνατόν να διατεθούν στον ανάδοχο για την υποβοήθηση του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και εντολές της υπηρεσίας.  
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Άρθρο 10: Εκχώρηση εργασιών σε τρίτουςΆρθρο 10: Εκχώρηση εργασιών σε τρίτουςΆρθρο 10: Εκχώρηση εργασιών σε τρίτουςΆρθρο 10: Εκχώρηση εργασιών σε τρίτους    
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους την εκπόνηση μέρους ή του συνόλου των 

εργασιών. 
Άρθρο 11: Τροποποίηση εργασιώνΆρθρο 11: Τροποποίηση εργασιώνΆρθρο 11: Τροποποίηση εργασιώνΆρθρο 11: Τροποποίηση εργασιών    

Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η τροποποίηση των εργασιών ή διαπιστωθούν παραλείψεις ή 
ελαττώματα τόσο κατά τη διάρκεια των εργασιών όσο και κατά την παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.  
  Άρθρο 12: Χρονική διάρκεια Άρθρο 12: Χρονική διάρκεια Άρθρο 12: Χρονική διάρκεια Άρθρο 12: Χρονική διάρκεια –––– Περαίωση εργασιών Περαίωση εργασιών Περαίωση εργασιών Περαίωση εργασιών    

Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης του έργου αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασηςυπογραφή της σχετικής σύμβασηςυπογραφή της σχετικής σύμβασηςυπογραφή της σχετικής σύμβασης 
και λήγει σε  ένα (1) έτοςσε  ένα (1) έτοςσε  ένα (1) έτοςσε  ένα (1) έτος,  χωρίς δυνατότητα παράτασης. 
 Άρθρο 13: Σειρά εκτέλεσης εργασιών Άρθρο 13: Σειρά εκτέλεσης εργασιών Άρθρο 13: Σειρά εκτέλεσης εργασιών Άρθρο 13: Σειρά εκτέλεσης εργασιών     

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται με υπόδειξη του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων δίνοντας 
προτεραιότητα στα τμήματα των αισθητικών δασυλλίων όπου απαιτείται άμεση επέμβαση. 
Άρθρο 14Άρθρο 14Άρθρο 14Άρθρο 14 

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του συμφωνητικού και των υποχρεώσεων καταπίπτει η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του ∆ημοσίου και ο μειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος. 
 Άρθρο 15: ∆ιάλυση σύβασης Άρθρο 15: ∆ιάλυση σύβασης Άρθρο 15: ∆ιάλυση σύβασης Άρθρο 15: ∆ιάλυση σύβασης---- Έκπτωση αναδόχου  Έκπτωση αναδόχου  Έκπτωση αναδόχου  Έκπτωση αναδόχου     

Λύση της σύμβασης χωρίς καμία αποζημίωση του μειοδότη και χωρίς αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος 
γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Περικοπή των σχετικών οικονομικών πιστώσεων. 
• Αναστολή των εργασιών από την Υπηρεσία. 
• Σε περίπτωση θανάτου του μειοδότη 

Ματαίωση της διαδικασίας ή για οποιονδήποτε λόγο, μη κατακύρωσή της, δε δημιουργεί δικαίωμα 
ή απαίτηση υπέρ του αναδόχου. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί, παραιτείται από κάθε αξίωση, όταν και 
εφόσον επέλθουν απρόβλεπτες μεταβολές των οικονομικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 
του Αστικού Κώδικα.  

Εάν ο ανάδοχος του έργου δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του , που απορρέουν από τα τεύχη του 
διαγωνισμού, την παρούσα Ε.Σ.Υ. και την σύμβαση ή δεν συμμορφώνεται προς τις προφορικές και τις 
έγγραφες εντολές των επιβλεπόντων και του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων αντίστοιχα, κηρύσσεται έκπτωτος. 
 Άρθρο 16: Χρηματοδότηση εργασιώνΆρθρο 16: Χρηματοδότηση εργασιώνΆρθρο 16: Χρηματοδότηση εργασιώνΆρθρο 16: Χρηματοδότηση εργασιών    

H χρηματοδότηση εκτέλεσης της εν λόγω δημόσιας σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του πιστώσεις του πιστώσεις του πιστώσεις του 
Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002 της δραστηριότητας ««««∆ιαχείριση ∆ιαχείριση ∆ιαχείριση ∆ιαχείριση 
∆ημοσίων ∆ασών» ∆ημοσίων ∆ασών» ∆ημοσίων ∆ασών» ∆ημοσίων ∆ασών» (Π.Κ 2001ΣΕ08400004 Υποβαθμισμένα ∆άση).      

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου και την υποβολή 
των προβλεπόμενων δικαιολογητικών πληρωμής  
   Άρθρο 17 Άρθρο 17 Άρθρο 17 Άρθρο 17     

• Ο ανάδοχος επιβαρύνεται για πάσης φύσεως έξοδα όπως δαπάνες για ασφάλιση του προσωπικού 
που θα χρησιμοποιήσει, για τα αυτοκίνητα, μηχανήματα και υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης 
θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών και για τυχόν 
ατυχήματα έχει ακέραια την ευθύνη.  

• Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των 
δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτής 
από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε 
λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με 
αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών 
κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη που αποτελούν,  τη βάση εκτέλεσης της σύμβασης.  
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Άρθρο 18Άρθρο 18Άρθρο 18Άρθρο 18    
Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει μεταξύ του επιβλέποντα και του αναδόχου θα επιλαμβάνεται 

κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας. Εάν και πάλι δε λυθεί η διαφωνία, ο 
ανάδοχος με αίτηση του μπορεί να προσφύγει στο ∆/ντή ∆ασών. 

Κάθε έγγραφο, πρόσκληση ή διαταγή της υπηρεσίας, προς τον ανάδοχο θεωρείται ότι επιδόθηκε 
νόμιμα, εάν επιδοθεί με απόδειξη παραλαβής υπογεγραμμένη απ’ αυτόν, σε άρνησή του δε από το 
Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπάγεται το έργο. Κάθε αίτηση ή αναφορά του εργολάβου θα υποβάλλεται 
στο ∆ασαρχείο Ιωαννίνων, θα θεωρείται δε ότι επιδόθηκε εφόσον πρωτοκολληθεί. 

Η ισχύς της προσφοράς είναι υποχρεωτική για όσους λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και μέχρι 
τριάντα (30) ημέρες μετά την διεξαγωγή του. 

   Τον τελευταίο μειοδότη – ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένης των 
κρατήσεων υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 
           Παράβαση ή μη εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους συνεπάγεται την έκπτωση 
του τελευταίου μειοδότη – αναδόχου και η εγγύηση του εκπίπτει υπέρ του δημοσίου κατά τα προβλεπόμενα. 
Ο διαγωνισμός είναι τελειωτικός και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
ΆρθΆρθΆρθΆρθρο 19ρο 19ρο 19ρο 19        

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη διακήρυξη, τη ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, το 
εγκεκριμένο τιμολόγιο εργασιών και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από το ∆ασαρχείο Ιωαννίνων∆ασαρχείο Ιωαννίνων∆ασαρχείο Ιωαννίνων∆ασαρχείο Ιωαννίνων ( Μ. 
Κοτοπούλη 62, Γραφείο Γ1) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
ΆΆΆΆρθρο 20ρθρο 20ρθρο 20ρθρο 20: Πιστοποιήσεις : Πιστοποιήσεις : Πιστοποιήσεις : Πιστοποιήσεις –––– πληρωμές πληρωμές πληρωμές πληρωμές    

Ο σχετικός φάκελος θα υποβληθεί για πληρωμή μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
εργασιών. Για την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 21Άρθρο 21Άρθρο 21Άρθρο 21: Ισχύουσες ∆ιατάξεις: Ισχύουσες ∆ιατάξεις: Ισχύουσες ∆ιατάξεις: Ισχύουσες ∆ιατάξεις    
 Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 
νομοθετημάτων: 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

• Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

• Του Ν.∆ 86/1969 (ΦΕΚ. Α΄ 7), «Περί ∆ασικού Κώδικα», όπως ισχύει. 
• Του Π.∆. 437/1981 (ΦΕΚ. Α΄ 120), «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων». 
• Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
• Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων…» . 
• Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.∆., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά. Νόμοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν 
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 
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ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ  

Η δαπάνη των προς εκτέλεση εργασιών υπολογίστηκε με βάση την με αριθμ. 151362/673/21151362/673/21151362/673/21151362/673/21----02020202----2017201720172017 

απόφαση του ΥΠΕΝ σχετική με «Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής 

έτους 2017» καθώς και  την με αριθμ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 ( ΦΕΚ 1746/19-05-2017, τεύχος Β) απόφαση του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  «Κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για δημόσιες 

συμβάσεις έργων» καθώς και η με αριθμ. ∆ΝΣγ/οικ. 39340/∆ΝΣγ/οικ. 39340/∆ΝΣγ/οικ. 39340/∆ΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466ΦΝ 466ΦΝ 466ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1994/09-06-2017 τεύχος Β’) 

τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης για έργα  προϋπολογισμού μικρότερου των 1,5 εκατ. Ευρώ. 

ΑΡΘΡΑ ΥΛΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα  άρθρα 1-3 συντάχθηκαν µε βάση την µε αριθµ. 151362/673/21-02-2017 
α̟όφαση του Υ.Π.Ε.Ν, σχετική µε τιµές ανάθεσης υλοτοµικών και λοι̟ών συγκοµιστικών 
εργασιών έτους 2017. 
ΑΡΘΡΟ  1ο : Υλοτοµία και µετατό̟ιση - µεταφορά δασικών ̟ροϊόντων – Στρογγύλη ξυλεία 
διαµέτρου ≥ 2,00m. 
    Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Α.1 Για τις υλοτοµικές εργασίες (ρίψη, α̟οκλάδωση, διαµόρφωση, α̟οφλοίωση, τεµαχισµό, 
διαµόρφωση άκρων, σχίση, ̟ελέκηση) ̟αραγωγής δασικών ̟ροϊόντων, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις 
καθενός είδους  
Κωνοφόρα (Τραχεία ̟εύκη) 
Στρογγύλη ξυλεία µήκους ≥ 2 m  και διαµέτρου ≥  0,2 m (Α 1.1 β) 
Έµφλοιος …………………………………………….………………...6,31 € 
Προσαύξηση λόγω  είδους 10% (τραχεία ̟εύκη Α2.2) …………….0,63 € 
                                                                    ΣΥΝΟΛΟ Α.1                    6,94 €   
 Α.2 Για την εργασία µετατό̟ισης και µεταφοράς δασικών ̟ροϊόντων α̟ό τους τό̟ους υλοτοµίας 
(υλοτόµια) µέχρι τους τό̟ους συγκέντρωσης αυτών, µετά της εργασίας ταξινόµησης και στοίβαξης 
κατά κατηγορία ̟ροϊόντων, για α̟όσταση χ= 5 εκατόµετρα. 
Στρογγύλη ξυλεία µήκους ≥  2 m  και διαµέτρου ≥ 0,2 m (Β 1.1.2 α) 

Έµφλοιος: 4,12+(1,49*5) = ………  ………………………….….11,57 € 
 Προσαύξηση λόγω είδους 10% (τραχεία ̟εύκη Β2.2) ………        1,56 € 
                                            ΣΥΝΟΛΟ Α.2                                            13,13 € 
                                 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α  = ( Α1+ Α2)            =20,07 € 
Β. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
1. Προσαύξηση καλής εκτέλεσης των εργασιών 5%…………..…….1,00 € 
2. Ε̟ίδοµα δα̟ανών µετακίνησης (0-50χλµ) 5% ……………………1,00 € 
3. Προσαύξηση καθολικής εκτέλεσης των δασικών εργασιών α̟ό τον ίδιο 

φορέα 10%........................................................................................   2,01 € 
                                          ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ                      4,01 € 
                                                                ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α+Β = 24,08 € 

       Γ.  Ε̟ιβάρυνση υ̟έρ ΕΦΚΑ     
 Το σύνολο των εργασιών ε̟ιβαρύνεται µε εισφορές ΕΦΚΑ 26,96 %  
ΕΦΚΑ εργοδότη 26,96 %................................................... 24,08 *26,96 % =6,49 € 
                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΚΑ Γ’ = 6,49 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ = 19,37  €/K.M. 
Τιµή εφαρµογής: ………………………………………………….   30,57 €/Κ.Μ. 

ΑΡΘΡΟ  2ο : Υλοτοµία και µετατό̟ιση - µεταφορά δασικών ̟ροϊόντων - Καυσόξυλα. 
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.1 Για τις υλοτοµικές εργασίες (ρίψη, α̟οκλάδωση, διαµόρφωση, α̟οφλοίωση, τεµαχισµό, 
διαµόρφωση άκρων, σχίση, ̟ελέκηση) ̟αραγωγής δασικών ̟ροϊόντων, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις 
καθενός είδους  
Κωνοφόρα (Τραχεία ̟εύκη) 
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 Καύσιµο ξύλο (Α 1.12)…………………………………………….………4,12 € 
Προσαύξηση λόγω είδους 10% (Α2.2)  …………………………………. 0,41 € 
                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ Α.1      4, 53 €   
 Α.2 Για την εργασία µετατό̟ισης και µεταφοράς δασικών ̟ροϊόντων α̟ό τους τό̟ους υλοτοµίας 
(υλοτόµια) µέχρι τους τό̟ους συγκέντρωσης αυτών, µετά της εργασίας ταξινόµησης και στοίβαξης 
κατά κατηγορία ̟ροϊόντων, για α̟όσταση χ= 5 εκατόµετρα. 
Καύσιµο ξύλο ( Β1.11.α):    2,73+(1,05*5)=…………………………7,98 € 

Προσαύξηση λόγω είδους (τραχεία ̟εύκη Β 2.2) 10%.............0,798 € 
                                             ΣΥΝΟΛΟ Α.2                                   8,78  € 
                                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α  = ( Α1+ Α2) = 13,31 € 

Β. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
1. Προσαύξηση καλής εκτέλεσης των εργασιών 5%…………..…….0,67 € 
2. Ε̟ίδοµα δα̟ανών µετακίνησης (0-50χλµ) 5% ……………………0,67 € 
3. Προσαύξηση καθολικής εκτέλεσης των δασικών εργασιών α̟ό τον ίδιο 

φορέα 10%.......................................................................................... 1,33 € 
                                         ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ                  =     2,67  € 
                                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α +Β                 =          15,98 € 
   Γ.  Ε̟ιβάρυνση υ̟έρ ΕΦΚΑ     
 Το σύνολο των εργασιών ε̟ιβαρύνεται µε εισφορές ΕΦΚΑ 26,96 %. 
 ΕΦΚΑ εργοδότη 26,96 %................................................... 29,29 *26,96 % =7,90 € 
                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΚΑ Γ’ = 7,90 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ = 23,88  €/Χ.K.M. 
Τιµή εφαρµογής: ………………………………………………….   23,88 €/Χ.Κ.Μ. 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο : Συλλογή, µετατό̟ιση και φόρτωση  υ̟ολειµµάτων & λοι̟ής καύσιµης ύλης. 
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α1. Για την εργασία µετατό̟ισης και µεταφοράς δασικών ̟ροϊόντων α̟ό τους τό̟ους υλοτοµίας 
(υλοτόµια) µέχρι τους τό̟ους συγκέντρωσης αυτών, µετά της εργασίας ταξινόµησης και στοίβαξης 
κατά κατηγορία ̟ροϊόντων, για α̟όσταση χ= 5 εκατόµετρα. 
Καύσιµο ξύλο ( Β1.11.α):  2,73+(1,05*5)=……………………………..7,98 € 

Προσαύξηση λόγω είδους (τραχεία ̟εύκη Β 2.2) 10%.................0,798 € 
                                             ΣΥΝΟΛΟ Α1.                                      8,78  € 

Α2. Φόρτωση (∆.9.α) ………………………………………………… 1,43 € 
                                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α  = ( Α1+ Α2) = 10,21 € 

Β. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
1.   Προσαύξηση καλής εκτέλεσης των εργασιών 5%…………..…….0,51 € 
2. Ε̟ίδοµα δα̟ανών µετακίνησης (0-50χλµ) 5% ……………………0,51 € 
3. Προσαύξηση καθολικής εκτέλεσης των δασικών εργασιών α̟ό τον ίδιο 

φορέα 10%........................................................................................ ..1,02 € 
                                         ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ                  =     2,04  € 
                                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α +Β                       =     12,25  € 
   Γ.  Ε̟ιβάρυνση υ̟έρ ΕΦΚΑ     
 Το σύνολο των εργασιών ε̟ιβαρύνεται µε εισφορές ΕΦΚΑ 26,96 %  
ΕΦΚΑ εργοδότη 26,96 %................................................... 12,25 *26,96 % =3,30 € 
                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΚΑ Γ’ = 3,30 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ = 8,25  €/Χ.K.M. 
Τιµή εφαρµογής: ………………………………………………….   15,55 €/Χ.Κ.Μ. 

Άρθρο 4ο (Νέο) 
Μεταφορά και α̟οµάκρυνση ̟άσης φύσεως υ̟ολειµµάτων υλοτοµικών εργασιών & λοι̟ής 
καύσιµης ύλης α̟ό το χώρο του υλοτόµιου και την α̟όρριψη τους σε ειδικούς χώρους µε φορτηγό 
όχηµα σε µέση α̟όσταση µεταφοράς 50 χλµ. 
Τιµή εφαρµογής (εµ̟ορίου)………………………………………………… 2,00 €/Χ.Κ,Μ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείµενο του ̟αρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, ̟ου είναι 
α̟αραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, ό̟ως ̟ροδιαγράφεται στα λοι̟ά Τεύχη 
∆ηµο̟ράτησης ̟ου ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
1. Οι τιµές µονάδας του ̟αρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ̟λήρως ̟εραιωµένων 

εργασιών, ό̟ως ̟εριγράφονται αναλυτικά ̟αρακάτω, οι ο̟οίες θα εκτελεστούν στην 
̟εριοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος ̟εριλαµβάνουν όλες τις δα̟άνες ̟ου αναφέρονται 
στην ̟εριγραφή των εργασιών, καθώς και όσες α̟αιτούνται για την ̟λήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοι̟ά Τεύχη ∆ηµο̟ράτησης. 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µ̟ορεί να θεµελιωθεί, ως ̟ρος το είδος και την 
α̟όδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
̟ροσω̟ικού και την δυνατότητα χρησιµο̟οίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του ̟αρόντος. 
Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, µε τις τιµές µονάδος του ̟αρόντος Τιµολογίου ̟ροκύ̟τει το 
̟ροϋ̟ολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των ε̟ί µέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι ο̟οίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές 
µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, ̟εριλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους ε̟ιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών α̟ό φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λ̟., ̟λην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν α̟αλλάσσεται 
α̟ό τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.2 Οι δα̟άνες ̟ροµηθείας των ̟άσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, α̟οθήκευσης, φύλαξης, 
ε̟εξεργασίας τους (αν α̟αιτείται) και ̟ροσέγγισής τους, µε τις α̟αιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων 
και τις α̟αιτούµενες ̟λάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών ̟ερι̟τώσεων, ̟ου η µεταφορά 
̟ληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

Οµοίως οι δα̟άνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) 
των ̟λεοναζόντων ή/και ακατάλληλων ̟ροϊόντων εκσκαφών και λοι̟ών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους α̟όρριψης, λαµβανοµένων υ̟όψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοι̟ούς όρους δηµο̟ράτησης. 

Το κόστος υ̟οδοχής σε α̟οδεκτούς χώρους, των α̟οβλήτων α̟ό εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), ό̟ως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. ̟ρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν ̟εριλαµβάνεται στις 
αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

Ως «κόστος υ̟οδοχής σε α̟οδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου 
α̟ό την ̟αράδοση των υλικών αυτών και την ε̟έκεινα διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δα̟άνες µισθών, ηµεροµισθίων, υ̟ερωριών, υ̟ερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδα̟ούς ή/και αλλοδα̟ούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλ̟.), δώρων εορτών, ε̟ιδοµάτων ̟ου καθορίζονται α̟ό τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κ.λ̟.), νυκτερινής α̟ασχόλησης (̟λην των 
έργων ̟ου η εκτέλεσή τους ̟ροβλέ̟εται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται 
ιδιαιτέρως) κ.λ̟., του ̟άσης φύσεως ̟ροσω̟ικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, ε̟ιστηµονικού 
̟ροσω̟ικού και των ε̟ιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδα̟ού ή αλλοδα̟ού 
̟ου α̟ασχολείται για την κατασκευή του έργου, ε̟ί τό̟ου ή ο̟ουδή̟οτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δα̟άνες για την εγκατάσταση, εξο̟λισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν ̟ροβλέ̟εται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
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ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υ̟ηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης. 

1.5 Οι δα̟άνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων ̟αραγωγής ̟ροκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τους όρους δηµο̟ράτησης, συγκροτηµάτων 
̟αραγωγής θραυστών υλικών (σ̟αστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων 
κ.λ̟., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δα̟άνες αυτές ̟εριλαµβάνονται: η εξασφάλιση του α̟αιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υ̟οδοµών, κτιριακών και λοι̟ών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 
του α̟αιτουµένου κατά ̟ερί̟τωση εξο̟λισµού, οι λειτουργικές δα̟άνες ̟άσης φύσεως, 
οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των ̟ρώτων υλών στην µονάδα και των 
̟αραγοµένων ̟ροϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
α̟οσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το ̟έρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υ̟οδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλ̟ κατασκευές α̟ό σκυρόδεµα ή ο̟οιοδή̟οτε άλλο 
υλικό) και α̟οκατάστασης του χώρου σε βαθµό α̟οδεκτό α̟ό την Υ̟ηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
Οι ως άνω όροι για την α̟οξήλωση των µονάδων και α̟οκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο ̟ου έχει ̟αραχωρηθεί α̟ό το 

∆ηµόσιο 
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους ̟ου έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 

αλλά έχει δοθεί ̟ροσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριµένου έργου. 

1.6 Τα ̟άσης φύσεως ασφάλιστρα για το ̟ροσω̟ικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό την εκτέλεση των εργασιών υ̟ό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των α̟αιτουµένων ̟ροστατευτικών µέτρων, οι δα̟άνες των µέτρων 
̟ροστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της ̟ρόληψης 
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της α̟οφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
̟ράγµατα τρίτων, της α̟οφυγής ρύ̟ανσης ρεµάτων, ̟οταµών, ακτών κ.λ̟., καθώς και οι 
δα̟άνες των µέτρων ̟ροστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της ε̟οχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις 
κ.λ̟.) και µέχρι την οριστική ̟αραλαβή τους.  

1.8 Οι δα̟άνες διεξαγωγής των ελέγχων ̟οιότητος και οι δα̟άνες κατασκευής των ̟άσης φύσεως 
‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοι̟ούς όρους 
δηµο̟ράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κ.λ̟.) 

1.9 Οι δα̟άνες διάθεσης, ̟ροσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξο̟λισµού και µέσων (̟.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) ̟ου α̟αιτούνται για συγκεκριµένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο ̟λαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις 
ο̟οίες ̟εριλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά ε̟ί τό̟ου, η συναρµολόγηση (όταν 
α̟αιτείται), η α̟οθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι α̟οδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λι̟αντικά και λοι̟ά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, 
οι ε̟ισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για ο̟οιαδή̟οτε αιτία, 
οι ̟άσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (̟ου δεν οφείλονται σε υ̟αιτιότητα του 
Κυρίου του Έργου), η α̟οσυναρµολόγησή τους (εάν α̟αιτείται) και η α̟οµάκρυνσή τους 
α̟ό το Έργο.  
Περιλαµβάνονται ε̟ίσης οι ̟άσης φύσεως δα̟άνες του εφεδρικού εξο̟λισµού ̟ου 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώ̟ιση βλαβών ή για ο̟οιαδή̟οτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δα̟άνες ̟ροµηθείας ή ̟αραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν ̟ροσωρινών α̟οθέσεων και ε̟αναφορτώσεων αδρανών υλικών 
̟ροέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλ̟. ̟λην των ̟ερι̟τώσεων ̟ου στα οικεία άρθρα του 
̟αρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά ̟ληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα ̟ου 
ε̟ισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  
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Περιλαµβάνονται οι δα̟άνες ̟λύσεως, ανάµιξης ή εµ̟λουτισµού των υλικών, ώστε να 
αντα̟οκρίνονται στις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό την Μελέτη του Έργου ̟ροδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υ̟όψη των σχετικών ̟εριβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι ε̟ιβαρύνσεις α̟ό καθυστερήσεις, µειωµένη α̟όδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
̟ροσω̟ικού ̟ου οφείλονται: 
(α) σε εµ̟όδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λ̟.),  
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών α̟αλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι ̟αρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες α̟αιτήσεις αντιµετώ̟ισης των εµ̟οδίων α̟ό τους αρµόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λ̟.),  

(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµ̟οδίων,  
(ε) στην διενέργεια των α̟αιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (το̟ογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοι̟ές υ̟οχρεώσεις του 
Αναδόχου ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα τεύχη δηµο̟ράτησης, είτε τα ως άνω 
α̟οζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ̟οσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα 
άρθρα του ̟αρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας ̟εζών και οχηµάτων,  
(ζ) σε ̟ροσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη ̟εριοχή του έργου 

για ο̟οιαδή̟οτε αιτία (̟.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υ̟οδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλ̟.). 

1.12 Οι δα̟άνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση ̟εζών και οχηµάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, ό̟ως ενδεικτικά: 
(1) Οι δα̟άνες ̟ροσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων ̟λάτους έως 3,0 m, για την 

α̟οκατάσταση της κυκλοφορίας ̟εζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
α̟αραίτητο α̟ό την Υ̟ηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  

(2) Οι δα̟άνες λήψης ̟ροστατευτικών µέτρων για την α̟ρόσκο̟τη και ασφαλή 
κυκλοφορία ̟εζών και οχηµάτων στην ̟ερίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, ό̟ου α̟αιτείται, ήτοι για την ̟ερίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (̟λην εκείνης ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την ̟ροσωρινή διευθέτηση και 
α̟οκατάσταση της κυκλοφορίας κλ̟. καθώς και οι δα̟άνες για την α̟οµάκρυνση 
των ̟αρα̟άνω ̟ροσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την ̟εραίωση των 
εργασιών και την ̟λήρη α̟οκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

1.13 Οι δα̟άνες των το̟ογραφικών εργασιών (α̟οτυ̟ώσεων, ̟ασσαλώσεων, ανα̟ασσαλώσεων, 
̟ύκνωσης τριγωνοµετρικού και ̟ολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης 
χωροσταθµικών αφετηριών κ.λ̟.) ̟ου α̟αιτούνται για την χάραξη των ε̟ιµέρους 
στοιχείων του έργου, οι δα̟άνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν α̟αιτείται για την 
̟ροσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λε̟τοµερειών, οι 
δα̟άνες ανίχνευσης και εντο̟ισµού εµ̟οδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκ̟όνησης µελετών αντιµετώ̟ισης αυτών (λ.χ. υ̟άρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας 
υ̟ογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δα̟άνες α̟οτύ̟ωσης τεχνικών έργων και λοι̟ών εγκαταστάσεων ̟ου α̟αντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δα̟άνες ε̟αλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε το̟ογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δα̟άνες λήψης ε̟ιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντι̟αράσταση µε 
εκ̟ρόσω̟ο της Υ̟ηρεσίας και σύνταξης των ̟άσης φύσεως ε̟ιµετρητικών σχεδίων, 
̟ινάκων και υ̟ολογισµών ̟ου θα υ̟οβληθούν στην Υ̟ηρεσία ̟ρος έλεγχο. 

1.15 Η δα̟άνη σύνταξης των ανα̟τυγµάτων και ̟ινάκων ο̟λισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν ̟εριλαµβάνονται στη µελέτη. 
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1.16 Οι δα̟άνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντο̟ιζοµένων 
µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δα̟άνες των αντλήσεων (̟λην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
̟οταµών ή στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟άρχει δυνατότητα ̟αροχέτευσης ̟ρος φυσικό ή 
τεχνητό α̟οδέκτη υδάτων) καθώς και των ̟ροσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιµετώ̟ιση των ε̟ιφανειακών, υ̟ογείων και ̟ηγαίων νερών ώστε να ̟ροστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υ̟άρχοντα έργα και το ̟εριβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν ̟ροβλέ̟εται διαφορετικά στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

1.18 Οι δα̟άνες ̟ου α̟ορρέουν α̟ό δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών ̟ου 
εφαρµόζονται κατά ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δα̟άνες διαµόρφωσης ̟ροσβάσεων, ̟ροσ̟ελάσεων και δα̟έδων εργασίας στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής ̟ου θα α̟αιτηθεί σε 
ο̟οιοδή̟οτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ε̟ιµέτρηση αυτών 
στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δα̟άνες α̟οξήλωσης των ̟ροσωρινών κατασκευών 
και ̟εριβαλλοντικής α̟οκατάστασης των χώρων (̟ροσβάσεων, ̟ροσ̟ελάσεων, δα̟έδων 
εργασίας κ.λ̟.) εκτός εάν υ̟άρχει έγγραφη α̟οδοχή της Υ̟ηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

1.20 Οι δα̟άνες για την ̟ροστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. ̟ου 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή ε̟ηρεάζονται το̟ικά α̟ό τις εκτελούµενες εργασίες, 
Την α̟οκλειστική ευθύνη για την ̟ρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα 
φέρει, τόσο αστικά όσο και ̟οινικά και µέχρι ̟εραίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του 
Έργου. 

1.21 Οι δα̟άνες ̟ρόληψης και α̟οκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι α̟οζηµιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά ε̟ί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξο̟λισµού του Αναδόχου (̟.χ. µεταφορικών 
µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερ̟υστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λ̟.) ̟ου οφείλονται σε 
µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υ̟οδείξεων της Υ̟ηρεσίας, των ισχυουσών 
διατάξεων και γενικότερα σε υ̟αιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ̟ληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι ̟άσης φύσεως 
δα̟άνες για τις εργοταξιακές οδούς ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τη µεθοδολογία κατασκευής 
του Αναδόχου και α̟αιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξο̟λισµού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης α̟ό ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υ̟αρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και 
οι δα̟άνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων α̟όθεσης των ̟λεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων ̟ροϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος ̟ρος ιδιοκτήτες, αν α̟αιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών ̟ροσ̟έλασης ή ε̟έκταση ή βελτίωση 
υ̟αρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την ̟εραίωση των εργασιών, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους ̟εριβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δα̟άνες των ̟ροεργασιών στις ̟αλιές ή νέες ε̟ιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή 
ασφαλτικών ε̟ιστρώσεων ε̟' αυτών, ό̟ως ̟.χ. σκού̟ισµα, καθαρισµός, δηµιουργία ο̟ών 
αγκύρωσης (̟ικούνισµα), καθώς και οι δα̟άνες µεταφοράς και α̟όθεσης των ̟ροϊόντων 
̟ου ̟αράγονται ως α̟οτέλεσµα των ̟αρα̟άνω εργασιών. 

1.24 Οι δα̟άνες διάνοιξης τοµών ή ο̟ών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λ̟., µε ο̟οιαδή̟οτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη ̟ληρωµή ̟ρος τούτο στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

1.25 Οι δα̟άνες των ειδικών µελετών, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα τεύχη δηµο̟ράτησης να εκ̟ονηθούν 
α̟ό τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, ό̟ως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και 
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λ̟. 

1.26 Οι δα̟άνες έκδοσης των α̟αιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών α̟ό τις αρµόδιες Αρχές, 
την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν ̟ροβλέ̟εται ιδιαίτερη 
̟ληρωµή ̟ρος τούτο στα τεύχη δηµο̟ράτησης. 

1.27 Οι δα̟άνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και α̟ρόσκο̟της λειτουργίας 
των υ̟αρχόντων στην ̟εριοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
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α̟οχέτευσης και α̟οστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λ̟.), τα ο̟οία 
ε̟ηρεάζονται α̟ό την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανε̟αρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
(2) θα ε̟ιβαρυνθεί υ̟έρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

µέτρα για να α̟οτρέψει την είσοδο φερτών υλών α̟ό τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιµές µονάδας του ̟αρόντος Τιµολογίου ̟ροσαυξάνονται κατά το ̟οσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται οι ̟άσης φύσεως δα̟άνες οι 
ο̟οίες δεν µ̟ορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου ό̟ως, κρατήσεις ή υ̟οχρεώσεις αυτού, ό̟ως δα̟άνες διοίκησης και ε̟ίβλεψης 
του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
̟ροµήθειες εγγυητικών ε̟ιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ̟., τα ε̟ισφαλή έξοδα ̟άσης 
φύσεως καθώς και το ̟ροσδοκώµενο κέρδος α̟ό την εκτέλεση των εργασιών. 
Το ως άνω ̟οσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του ̟ροϋ̟ολογισµού των 
εργασιών, ό̟ως αυτός ̟ροκύ̟τει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή ά̟αξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα ο̟οία 

̟εριλαµβάνουν τις δα̟άνες: 
1. Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων ̟.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοι̟ών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. 

3. Περίφραξης ή/και διατάξεων ε̟ιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. 

4. Εξο̟λισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και α̟οχέτευσης, καθώς και λοι̟ών α̟αιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους 
όρους δηµο̟ράτησης. 

5. Α̟οµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την ̟εραίωση 
του έργου, καθώς και οι δα̟άνες α̟οκατάστασης των χώρων κατά τρό̟ο α̟οδεκτό και 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

6. Κινητο̟οίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του α̟αιτούµενου εξο̟λισµού γενικής χρήσης 
(̟.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς ̟ροσω̟ικού), ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στο χρονοδιάγραµµα 
του έργου και α̟οκινητο̟οίησης µε το ̟έρας του ̟ροβλε̟όµενου χρόνου α̟ασχόλησης. 

7. Οι δα̟άνες ε̟ισκό̟ησης των µελετών του έργου και τυχόν συµ̟ληρώσεις τρο̟ο̟οιήσεις, 
εφόσον δεν ̟εριλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

8. Οι δα̟άνες συµ̟λήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

9. Για φόρους. 
10. Για εγγυητικές. 
11. Ασφάλισης του έργου. 
12. Προσυµβατικού σταδίου. 
13. ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής ̟ροστασίας. 
14. Για ε̟ισφαλή έξοδα ̟άσης φύσεως (̟.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοι̟ών 

εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, α̟αιτήσεως για µελέτες ̟ου µ̟ορεί να 
̟ροκύψουν κατά την ̟ορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και α̟αίτηση ισχυρής 
νοµικής υ̟οστήριξης, α̟αιτήσεις για µέτρα ̟ροστασίας α̟ό µη ληφθείσες υ̟όψη ακραίες 
ε̟ιτό̟ου συνθήκες, κλο̟ές µη καλυ̟τόµενες α̟ό ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα α̟ό τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα 
ο̟οία ̟εριλαµβάνουν τις δα̟άνες: 
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1. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (̟εριλαµβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις ̟ροβλέψεις των 
εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

2. Προσω̟ικού γενικής ε̟ιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση 
µόνιµης και α̟οκλειστικής α̟ασχόλησης στο έργο (σε ̟ερί̟τωση µη µόνιµης και 
α̟οκλειστικής α̟ασχόλησης θα λαµβάνεται υ̟όψη ο χρόνος α̟ασχόλησης και η 
διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες ̟εριλαµβάνονται και οι δα̟άνες για ̟ροβλε̟όµενες 
νόµιµες α̟οζηµιώσεις. Το ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό και οι ε̟ιστάτες, µε εξειδικευµένο 
αντικείµενο (̟.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν ̟εριλαµβάνονται. 

3. Νοµικής υ̟οστήριξης  
4. Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση 
5. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της ̟αρα̟άνω κατηγορίας ̟ροσω̟ικού ̟.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 
6. Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης ̟.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς ̟ροσω̟ικού  
7. Μετρήσεων γενικών δεικτών και ̟αραµέτρων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στους εγκεκριµένους 

̟εριβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση ̟ρος αυτούς 
8. Συντήρησης του έργου για τον ̟ροβλε̟όµενο χρόνο 
9. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 
10. Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της ε̟ιχείρησης, κόστος 

έδρας ε̟ιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινο̟ραξίας 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) ε̟ί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 
Εάν ̟ροκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ̟ου ̟αρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι ̟αρεµφερών ̟ρος αυτές εργασιών ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο ̟αρόν Τιµολόγιο, 
α̟οδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης, ή εργασιών ̟ου ε̟ιµετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του ̟αρόντος 
Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο ̟αράδειγµα: 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί α̟οχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 

α̟ό σκυρόδεµα, PVC κ.λ̟. 
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµο̟οιούµενου σωλήνα διαφορετική α̟ό τις 
αναφερόµενες στα υ̟οάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του ̟αρόντος Τιµολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο ̟ροστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του µήκους του χρησιµο̟οιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως 
µικρότερης στο ̟αρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: DN / DM  

ό̟ου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµο̟οιούµενου σωλήνα 
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο ̟αρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υ̟άρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµο̟οιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υ̟άρχουσα διάµετρος. 
(2) Μόρφωση αρµών µε ̟ροκατασκευασµένες ̟λάκες τύ̟ου FLEXCELL ή αναλόγου 
Για ̟άχος DN χρησιµο̟οιούµενης ̟λάκας µεγαλύτερο α̟ό το ̟άχος της συµβατικής 
̟λάκας του ̟αρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της ε̟ιφάνειας της 
χρησιµο̟οιούµενης ̟λάκας σε ε̟ιφάνεια συµβατικής ̟λάκας ̟άχους 12 mm, µε βάση το 
λόγο: DN / 12 

ό̟ου DN: Το ̟άχος της χρησιµο̟οιούµενης ̟λάκας σε mm. 
(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύ̟ου HYDROFOIL PVC 
Για ̟λάτος ΒN χρησιµο̟οιούµενης ταινίας µεγαλύτερο α̟ό το ̟λάτος της συµβατικής 
ταινίας του ̟αρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της 
χρησιµο̟οιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας ̟λάτους 240 mm, µε βάση το 
λόγο: ΒN / 240  

ό̟ου ΒΝ: Το ̟λάτος της χρησιµο̟οιούµενης ταινίας σε mm 
Παρεµφερής ̟ρακτική µ̟ορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες ̟ερι̟τώσεις άρθρων του 
̟αρόντος Τιµολογίου. 
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Ό̟ου στα ε̟ιµέρους άρθρα υ̟άρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των ο̟οίων έχει αρθεί µε 
α̟όφαση η υ̟οχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µ̟ορεί να αντιστοιχίζεται µε 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο ̟ρότυ̟ο ̟ου θα ̟εριλαµβάνεται σε σχετικό ̟ίνακα στους 
γενικούς όρους του ̟αρόντος. 

Άρθρο 5ο (ΣΧΕΤ. ΣΤ6. Πρασίνου) 
Κο̟ή θαµνώδους βλάστησης ξυλωδών φυτών & βάτων ̟υκνότητας α̟ό 20% έως 50% και 
καθαρισµός υ̟ορόφου α̟ό µε χρήση κατάλληλων εξαρτηµάτων ̟ου ̟ροσαρµόζονται σε 
κατάλληλο µηχανικό µέσο ή µε εργάτες και εργαλεία, η α̟οµάκρυνση α̟ό τους χώρους του έργου 
όλων των υλικών ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό την κο̟ή και η α̟όρριψη του σε χώρους ̟ου ε̟ιτρέ̟εται. 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5371 
 Τιµή ανά στρέµµα καθαριζόµενης ε̟ιφάνειας 

 (ΠΡΣ 111 ) Ω   5 x 7,80 =  39,00 
 (ΠΡΣ 115 ) Ω   3 x 13,43 = 40,29 

Τιµή εφαρµογής………………………………………………………………    79,30 €/στρ 
Άρθρο 6ο  
ΣΤ8 Καθαρισµοί 
ΣΤ8.1 Καθαρισµός χώρων φυτών 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5390 
Συγκέντρωση όλων των σκου̟ιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλ̟) α̟οµάκρυνση τους 
α̟ό τους χώρους του έργου και α̟όρριψη τους σε χώρους ̟ου ε̟ιτρέ̟εται, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΑΠ 10-06-07-00. Περιλαµβάνονται όλες οι δα̟άνες του 
εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού, των µέσων και των εργαλείων ̟ου α̟αιτούνται. 
ΣΤ8.1.1 Καθαρισµός χώρου φυτών σε άλση, ̟άρκα, ̟λατείες και ελεύθερους χώρους.  
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως: ∆έκα 

Αριθµητικώς:  10,00  

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    ΑΡΘΡΟΑΡΘΡΟΑΡΘΡΟΑΡΘΡΟ    ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.    
ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ.ΜΟΝ.ΜΟΝ.ΜΟΝ.    

ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ €€€€    

1111    

Υλοτομία και μετατόπιση - 
μεταφορά δασικών προϊόντων – 
Στρογγύλη ξυλεία μήκους> ή=2,00m 
με αλλαγή κατεύθυνσης κατά την 
ρίψη. 1ο   Κ.Μ 30,57 

2222    

Υλοτομία και μετατόπιση – 
μεταφορά δασικών προϊόντων – 
Καυσόξυλα. 2ο   Χ.Κ.Μ 23,88 

3333    

Συλλογή, μετατόπιση, φόρτωση και 
μεταφορά υπολειμμάτων. 

3ο   Χ.Κ.Μ 15,15 

4444    Μεταφορά με φορτηγό όχημα 4ο Τιμή εμπορίου Χ.Κ.Μ 2,00 

5555    

Κοπή θαμνώδους βλάστησης 
ξυλωδών φυτών & βάτων  

5ο 

ΣΧΕΤ. ΣΤ6. 
Πρασίνου 

(Αναθ.ΠΡΣ 5371) ΣΤΡ. 79,30 

6666    Καθαρισμός χώρου φυτών 6ο ΣΤ8.1 (ΠΡΣ 5390) ΣΤΡ. 10,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ    ––––    Έντυπο οικονομικής προσφοράς Έντυπο οικονομικής προσφοράς Έντυπο οικονομικής προσφοράς Έντυπο οικονομικής προσφοράς (προσαρμοσμένο από την (προσαρμοσμένο από την (προσαρμοσμένο από την (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αναθέτουσα Αναθέτουσα Αναθέτουσα 
Αρχή)Αρχή)Αρχή)Αρχή)    

    
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

 

(Κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης –––– Άρθρο 125 του Ν. 4412/16) Άρθρο 125 του Ν. 4412/16) Άρθρο 125 του Ν. 4412/16) Άρθρο 125 του Ν. 4412/16)    

 
 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… με έδρα 
τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… Τ.Κ. 
…………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 
 
 
 
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των 
λοιπών στοιχείων ∆ημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την 
εκτέλεση του έργου με το ακόλουθο ποσοστό ενιαίο έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του 
Προϋπολογισμού Μελέτης. 

 
--------------------------- 

 

 
 
 

    
ΕΡΓΟ :ΕΡΓΟ :ΕΡΓΟ :ΕΡΓΟ :    

    
    

Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες     
καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόληςκαθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόληςκαθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόληςκαθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης    
ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων    
    
CPV: CPV: CPV: CPV: 772772772772313000313000313000313000----1 1 1 1         
Υπηρεσίες ∆ιαχείριση ∆ασώνΥπηρεσίες ∆ιαχείριση ∆ασώνΥπηρεσίες ∆ιαχείριση ∆ασώνΥπηρεσίες ∆ιαχείριση ∆ασών                                                                

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOOOOΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    
ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥ---- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    
∆/∆/∆/∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    

    
ΠιστώσειςΠιστώσειςΠιστώσειςΠιστώσεις    
 Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων    
Έτους Έτους Έτους Έτους 2020202020, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ584000020, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ584000020, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ584000020, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002222    
    

  ∆ΑΠΑΝΗ :∆ΑΠΑΝΗ :∆ΑΠΑΝΗ :∆ΑΠΑΝΗ :    40404040.000,00.000,00.000,00.000,00    € € € €  με ΦΠΑ με ΦΠΑ με ΦΠΑ με ΦΠΑ    
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ποσοστό έκπτωσης % Ποσοστό έκπτωσης % Ποσοστό έκπτωσης % Ποσοστό έκπτωσης %     Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    Είδος Εργασιών Είδος Εργασιών Είδος Εργασιών Είδος Εργασιών     ∆απάνη∆απάνη∆απάνη∆απάνη    

€€€€    Αριθμητικώς  Ολογράφως 

Τελική Τελική Τελική Τελική 
∆απάνη∆απάνη∆απάνη∆απάνη    €€€€    

1 Υλοτομία και μετατόπιση - μεταφορά 
δασικών προϊόντων – Στρογγύλη ξυλεία 
μήκους> ή=2,00m με αλλαγή 
κατεύθυνσης κατά την ρίψη. 

4.585,50 

 

2 Υλοτομία και μετατόπιση – μεταφορά 
δασικών προϊόντων – Καυσόξυλα. 

3.223,80 
 

3 Συλλογή, μετατόπιση, φόρτωση και 
μεταφορά υπολειμμάτων. 

6.220,00 
 

4 Μεταφορά με φορτηγό όχημα 800,00  

5 Κοπή θαμνώδους βλάστησης ξυλωδών 
φυτών & βάτων  

7.930,00 
 

6 Καθαρισμός χώρου φυτών 1.000,00 

  

 

    ΣΥΝΟΛΟ 1  

    Ε.Ο 18 %  

    ΣΥΝΟΛΟ 2  

    Απρόβλεπτα 15 %  

    ΣΥΝΟΛΟ 3   

    Αναθεώρηση  

    ΣΥΝΟΛΟ 4  

    ΦΠΑ 24 %  

    ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ     

 
 

 
…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

 
 

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα) 

    
ΕΡΓΟ :ΕΡΓΟ :ΕΡΓΟ :ΕΡΓΟ :    

    
    

Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες Καλλιεργητικές υλοτομικές εργασίες και εργασίες     
καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόληςκαθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόληςκαθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόληςκαθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης    
ΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνωνΙωαννίνων    
    
CPV: CPV: CPV: CPV: 772313000772313000772313000772313000----1 1 1 1         
Υπηρεσίες ∆ιαχείριση ∆ασώνΥπηρεσίες ∆ιαχείριση ∆ασώνΥπηρεσίες ∆ιαχείριση ∆ασώνΥπηρεσίες ∆ιαχείριση ∆ασών                                                                

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOOOOΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑΚΡΑΤΙΑ    
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    
ΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥΗΠΕΙΡΟΥ---- ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &    
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    
∆/∆/∆/∆/ΝΣΝΣΝΣΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    

    
ΠιστώσειςΠιστώσειςΠιστώσειςΠιστώσεις    
 Προγράμμ Προγράμμ Προγράμμ Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεωνατος ∆ημοσίων Επενδύσεωνατος ∆ημοσίων Επενδύσεωνατος ∆ημοσίων Επενδύσεων    
Έτους Έτους Έτους Έτους 2020202020202020, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ5840000, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ5840000, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ5840000, Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ58400002222    

  ∆ΑΠΑΝΗ :∆ΑΠΑΝΗ :∆ΑΠΑΝΗ :∆ΑΠΑΝΗ :    40404040.000,00.000,00.000,00.000,00    € € € €  με ΦΠΑ με ΦΠΑ με ΦΠΑ με ΦΠΑ    

ΑΔΑ: ΩΤΨ5ΟΡ1Γ-ΘΙ4



 

Σελίδα 55 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή): ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή): ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή): ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)    
    

Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ ∆ )Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ ∆ )Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ ∆ )Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  ∆ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ ∆ )  
[άρθρου 79 παρ. 4 [άρθρου 79 παρ. 4 [άρθρου 79 παρ. 4 [άρθρου 79 παρ. 4 Ν.Ν.Ν.Ν. 4412/2016 (Α 147)] 4412/2016 (Α 147)] 4412/2016 (Α 147)] 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδγια διαδγια διαδγια διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιώνικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών    
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαΜέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαxxviixxviixxviixxvii  και τη διαδικασία ανάθεσης  και τη διαδικασία ανάθεσης  και τη διαδικασία ανάθεσης  και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)(αφ)(αφ)(αφ) 
- Ονομασία: Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας 

Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
∆ιεύθυνση ∆ασών Ιωαννίνων    
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [50201-76555] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 62 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ 45445 ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΙΛΑΣ ] 
- Τηλέφωνο: [2651088093-88091] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [dasioann@apdhp-dm.gov.gr ] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.apdhp-dm.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικάΒ: Πληροφορίες σχετικάΒ: Πληροφορίες σχετικάΒ: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Καλλιεργητικες υλοτομικές εργασίες και Καλλιεργητικες υλοτομικές εργασίες και Καλλιεργητικες υλοτομικές εργασίες και Καλλιεργητικες υλοτομικές εργασίες και 
εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.εργασίες καθαρισμού στα δημόσια αισθητικά δασύλλια πόλης Ιωαννίνων.    
CPV  77231300772313007723130077231300----1111 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΟ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΜέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέαΑ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης:Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία:  
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Αρμόδιος ή αρμόδιοιxxviii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες:Γενικές πληροφορίες:Γενικές πληροφορίες:Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηxxix; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατΜόνο σε περίπτωση προμήθειας κατΜόνο σε περίπτωση προμήθειας κατΜόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽̓̓̓     
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:    ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»xxx ή προβλέπει την 
εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν Εάν Εάν Εάν ναι, ναι, ναι, ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 

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); 

 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 
μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοxxxi: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι:Εάν όχι:Εάν όχι:Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α,που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α,που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α,που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆  Β, Γ, ή ∆  Β, Γ, ή ∆  Β, Γ, ή ∆ 
κατά περίπτωσηκατά περίπτωσηκατά περίπτωσηκατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:σύμβασης:σύμβασης:σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωσηβεβαίωσηβεβαίωσηβεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

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

1. 
 
2. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέαΒ: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Σελίδα 59 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝΓ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝΓ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝΓ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝxxxiiixxxiiixxxiiixxxiii  
Στήριξη:Στήριξη:Στήριξη:Στήριξη: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και ενότητες Α και ενότητες Α και ενότητες Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτώΝ.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς. 
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∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων ∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων ∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων ∆: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεταιδεν στηρίζεταιδεν στηρίζεταιδεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας ο οικονομικός φορέας ο οικονομικός φορέας ο οικονομικός φορέας  

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

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

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι ναι ναι ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν:  
[…] 

ΕάνΕάνΕάνΕάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου  η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου  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 φορέας131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό   προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό   προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό   προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 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, σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα που προβλέπονται στην παρούσα που προβλέπονται στην παρούσα που προβλέπονται στην παρούσα 
ενότητα, ενότητα, ενότητα, ενότητα, παρακαλείπαρακαλείπαρακαλείπαρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του σθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του σθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του σθε 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). παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΜέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΜέρος III: Λόγοι αποκλεισμούΜέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές κΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές κΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές κΑ: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςαταδίκεςαταδίκεςαταδίκεςxxxiv 

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

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηεγκληματική οργάνωσηxxxv· 
• δωροδοκίαδωροδοκίαδωροδοκίαδωροδοκίαxxxvi,xxxvii· 
• απάτηαπάτηαπάτηαπάτηxxxviii· 
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςτρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςτρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςτρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxxxix· 
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητνομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxl· 
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνπαιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxli. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

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

[ ] Ναι [ ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xliii    

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, αναφέρετεxliv: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) γ) γ) γ) Εάν ορίζεται απεΕάν ορίζεται απεΕάν ορίζεται απεΕάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική υθείας στην καταδικαστική υθείας στην καταδικαστική υθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:απόφαση:απόφαση:απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆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): 
[……][……][……][……]xlv 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι,Εάν ναι,Εάν ναι,Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxlvii: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:ασφάλισης:ασφάλισης:ασφάλισης: 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
----    Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xlix    

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): l 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντωΓ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντωΓ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντωΓ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμαν ή επαγγελματικό παράπτωμαν ή επαγγελματικό παράπτωμαν ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμαπαράπτωμαπαράπτωμαπαράπτωμα 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του εν γνώσει του εν γνώσει του εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του τις υποχρεώσεις του τις υποχρεώσεις του τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργαπεριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργαπεριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργαπεριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού τικού τικού τικού 
δικαίουδικαίουδικαίουδικαίουli;;;; 

    
    
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν 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,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςlii : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- ∆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 συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές 
τις περιστάσειςliii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό σοβαρό σοβαρό σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαεπαγγελματικό παράπτωμαεπαγγελματικό παράπτωμαεπαγγελματικό παράπτωμαliv; 
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

    
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίεςσυμφωνίεςσυμφωνίεςσυμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη με σκοπό τη με σκοπό τη με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμούστρέβλωση του ανταγωνισμούστρέβλωση του ανταγωνισμούστρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντωνσύγκρουσης συμφερόντωνσύγκρουσης συμφερόντωνσύγκρουσης συμφερόντωνlvlvlvlv, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν νΕάν νΕάν νΕάν ναιαιαιαι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλέςσυμβουλέςσυμβουλέςσυμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην αναμειχθεί στην αναμειχθεί στην αναμειχθεί στην 
προετοιμασίαπροετοιμασίαπροετοιμασίαπροετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςlvi; 
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαlvii κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

[] Ναι [] Όχι 
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τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟ∆. ΑΛΛΟ∆. ΑΛΛΟ∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ι ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ι ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ι ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
Ν.Ν.Ν.Ν. 3310/2005 3310/2005 3310/2005 3310/2005lviii:::: 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
Εάν ναιΕάν ναιΕάν ναιΕάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει,Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΜέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΜέρος IV: Κριτήρια επιλογήςΜέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογήςα: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογήςα: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογήςα: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνομόνομόνομόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο  στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο  στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο  στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέαναθέαναθέαναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που των φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που των φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που των φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη εΜέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη εΜέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη εΜέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:νότητα του Μέρους ΙV:νότητα του Μέρους ΙV:νότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογήςεπιλογήςεπιλογήςεπιλογής 

ΑπάντησηΑπάντησηΑπάντησηΑπάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
    

Α: ΚαταλληλότηταΑ: ΚαταλληλότηταΑ: ΚαταλληλότηταΑ: Καταλληλότητα 

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

ΚαταλληλότηταΚαταλληλότηταΚαταλληλότηταΚαταλληλότητα ΑπάντησηΑπάντησηΑπάντησηΑπάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικστα σχετικά επαγγελματικστα σχετικά επαγγελματικστα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώαά ή εμπορικά μητρώαά ή εμπορικά μητρώαά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςlix; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο έγκριση ή να είναι ο έγκριση ή να είναι ο έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλοςοικονομικός φορέας μέλοςοικονομικός φορέας μέλοςοικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική καΒ: Οικονομική καΒ: Οικονομική καΒ: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαι χρηματοοικονομική επάρκειαι χρηματοοικονομική επάρκειαι χρηματοοικονομική επάρκεια     

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιώνετήσιος κύκλος εργασιώνετήσιος κύκλος εργασιώνετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :::: 
και/ή,και/ή,και/ή,και/ή, 
1β) Ο μέσοςμέσοςμέσοςμέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής εξής εξής εξής lx:::: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών)::::  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβασηπου καλύπτεται από τη σύμβασηπου καλύπτεται από τη σύμβασηπου καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι 
ο εξής: 
και/ή,και/ή,και/ή,και/ή, 
2β) Ο μέσοςμέσοςμέσοςμέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξήςσύμβασης είναι ο εξήςσύμβασης είναι ο εξήςσύμβασης είναι ο εξήςlxi: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών)::::  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε 
ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςlxii που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών 
έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και ylxiii -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική ασφαλιστική ασφαλιστική ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνωνκάλυψη επαγγελματικών κινδύνωνκάλυψη επαγγελματικών κινδύνωνκάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
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[……][……][……] 
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή λοιπές οικονομικές ή λοιπές οικονομικές ή λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεταιενδέχεταιενδέχεταιενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχεΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχεΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχεΟ οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχειιιι πληροφορίες  πληροφορίες  πληροφορίες  πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί  όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 
από την αναθέτουαπό την αναθέτουαπό την αναθέτουαπό την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  σα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  σα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  σα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργωνδημόσιες συμβάσεις έργωνδημόσιες συμβάσεις έργωνδημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςlxiv, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα εκτελέσει τα ακόλουθα εκτελέσει τα ακόλουθα εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστείέργα του είδους που έχει προσδιοριστείέργα του είδους που έχει προσδιοριστείέργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάδημόσιες συμβάδημόσιες συμβάδημόσιες συμβάσεις προμηθειών σεις προμηθειών σεις προμηθειών σεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιώνκαι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιώνκαι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιώνκαι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςlxv, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες προβεί στις ακόλουθες προβεί στις ακόλουθες προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες τουκυριότερες υπηρεσίες τουκυριότερες υπηρεσίες τουκυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει  είδους που έχει  είδους που έχει  είδους που έχει 
προσδιοριστεί:προσδιοριστεί:προσδιοριστεί:προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςlxvi: 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό τεχνικό προσωπικό τεχνικό προσωπικό τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικέςή τις ακόλουθες τεχνικέςή τις ακόλουθες τεχνικέςή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες υπηρεσίες υπηρεσίες υπηρεσίεςlxvii, ιδίως τους 
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότηταςποιότηταςποιότηταςποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευναςμέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της διαχείρισης της διαχείρισης της διαχείρισης της 
αλυσίδας εφοδιασμούαλυσίδας εφοδιασμούαλυσίδας εφοδιασμούαλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θαθαθαθα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνελέγχωνελέγχωνελέγχωνlxviii όσον αφορά το παραγωγικό παραγωγικό παραγωγικό παραγωγικό 
δυναμικόδυναμικόδυναμικόδυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητεςτεχνικές ικανότητεςτεχνικές ικανότητεςτεχνικές ικανότητες του 
οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και μέσα μελέτης και μέσα μελέτης και μέσα μελέτης και 
έρευναςέρευναςέρευναςέρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα μέτρα μέτρα μέτρα 
που λαμβάνει για τπου λαμβάνει για τπου λαμβάνει για τπου λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;ον έλεγχο της ποιότητας;ον έλεγχο της ποιότητας;ον έλεγχο της ποιότητας; 

 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και τίτλοι σπουδών και τίτλοι σπουδών και τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντωνεπαγγελματικών προσόντωνεπαγγελματικών προσόντωνεπαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
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α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ήκαι/ήκαι/ήκαι/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει 
τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισηςμέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισηςμέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισηςμέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 
τρία έτη ήταν τα εξής:  

 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 
τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα, εγκαταστάσεις και μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό τεχνικό εξοπλισμό τεχνικό εξοπλισμό τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να προτίθεται, να προτίθεται, να προτίθεται, να 
αναθέσεαναθέσεαναθέσεαναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςι σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςι σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςι σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςlxix 
το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) τμήμα (δηλ. ποσοστό) τμήμα (δηλ. ποσοστό) τμήμα (δηλ. ποσοστό) της 
σύμβασης: 

 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

12) Για δημόσιες συμδημόσιες συμδημόσιες συμδημόσιες συμβάσεις προμηθειώνβάσεις προμηθειώνβάσεις προμηθειώνβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότηταςινστιτούτα ελέγχου ποιότηταςινστιτούτα ελέγχου ποιότηταςινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχιΕάν όχιΕάν όχιΕάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν:Εάν η σχετική τεκμηρίωση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ∆: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας  όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας  όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας  όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
κκκκαι/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα αι/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα αι/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα αι/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότηταςπρότυπα διασφάλισης ποιότηταςπρότυπα διασφάλισης ποιότηταςπρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχιΕάν όχιΕάν όχιΕάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικάπιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα συστήματα ή πρότυπα συστήματα ή πρότυπα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςπεριβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχιΕάν όχιΕάν όχιΕάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή συστήματα ή συστήματα ή συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςπρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςπρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςπρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

ΑΔΑ: ΩΤΨ5ΟΡ1Γ-ΘΙ4



 

Σελίδα 74 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήΜέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήΜέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήΜέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίωνρια επιλογής υποψηφίωνρια επιλογής υποψηφίωνρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνονμόνονμόνονμόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας  όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού περιορισμό του αριθμού περιορισμό του αριθμού περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν 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 στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 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, πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχειεφόσον συντρέχειεφόσον συντρέχειεφόσον συντρέχει περίπτωση περίπτωση περίπτωση περίπτωση,,,,    που θα που θα που θα που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίαςδιαλόγου και συμπράξεις καινοτομίαςδιαλόγου και συμπράξεις καινοτομίαςδιαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: μόνον: μόνον: μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμούΠεριορισμός του αριθμούΠεριορισμός του αριθμούΠεριορισμός του αριθμού Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση:Απάντηση: 
ΠληροίΠληροίΠληροίΠληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτάκαθένα από αυτάκαθένα από αυτάκαθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάlxx, αναφέρετε για το 
καθένα:καθένα:καθένα:καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιlxxi 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]lxxii    
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσειςΜέρος VI: Τελικές δηλώσειςΜέρος VI: Τελικές δηλώσειςΜέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεωΝ. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιlxxiii, 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 δωρεάνlxxiv. 
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)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 Ν. 4412/2016. 
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ii  Πρβ. άρθρο 122 του Ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 

ΜεKρος Γ  ́του ΠαραρτηK ματος V του ΠροσαρτηK ματος Α  ́του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου 
προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο 
έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 
διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

iii  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 

iv  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του 

άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της 

παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
v  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : 

Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα)  

του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
vi Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση “καθώς 
και”. 

vii Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 
4412/2016. 

viii  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε 
μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 

ix Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 

x  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και 
το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η 

απόφαση κατακύρωσης. 

xi   Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του Ν. 4605/19. 

xii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 Ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του Ν. 4497/2017 (Α 171).  

xiii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνωΝ. 

xiv Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

xv   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 

xvi Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 156 Ν. 4412/2016.  

xvii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 

xviii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 
παρ.2 Ν. 4412/2016). 

xix Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας 

αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα 
αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 

xx  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, άλλως 
διαγράφεται. 

xxi  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
xxii Πρβ παράγραφο 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 

4605/2020 
xxiii Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 

4605/2020.  
xxiv Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του Ν. 

4605/2020. 
xxv Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της 
προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

xxvi  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 Ν. 4412/2016. 

xxvii
 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
xxviii

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

 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 

124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 

δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
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xxx

 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμωΝ. 
xxxi

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

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

  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.” 
xxxiv

 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.  
xxxv

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

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

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

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο Ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο Ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xxxviii

 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. 
xxxix

 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. 
xl
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xli

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xlii

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

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xliii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xliv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi 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)  
xlvii

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαΝ.  
xlviii

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xlix

 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  
l
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

li
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
lii
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

liii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

liv
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 

3863/2010 . 
lv
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

lvi
 Πρβλ άρθρο 48. 

lvii
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
lviii

 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. 
lix

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
lx
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

lxi
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

lxii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

lxiii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

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

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
lxvii

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων 

οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 

ΤΕΥΔ. 
lxviii

 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιώΝ. 
lxix

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 

στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
lxx

 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
lxxi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxxii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxxiii

 Πρβλ και άρθρο 1 Ν. 4250/2014 
lxxiv

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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