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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             ΠΡΟΣ 
                                                            
                                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
                                                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια και Τοποθέτηση Υαλοπινάκων για 

συντήρηση και επισκευή κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 8.064,52 € πλέον ΦΠΑ  σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. 12/2017 Μελέτη με αρ. πρωτ.: 11981/8388/22-05-2017 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  τμήματος Συντήρησης κα Μικροέργων του Δήμου, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά συνοδευόμενη από τις 

τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, σε κλειστό φάκελο  για τα ανωτέρω μέχρι 

και την 18/09/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στο τμήμα προμηθειών του Δήμου 

Περάματος, Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο Περάματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των 

υπό προμήθεια ειδών. 

Προσφορές που θα κατατίθενται για επιμέρους είδη θα αποκλείονται από την διαδικασία   

Μετά την άνω ημερομηνία και ώρα, προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστραφούν χωρίς να 

ανοιχτούν.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να 

καταθέσουν: 

1. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογραμμένο σε όλες τις σελίδες 

του χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.  

Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  

 www.eaadhsy.gr  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126578
http://www.eaadhsy.gr/




Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 

προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 

συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.  

 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του τμήματος Προμηθειών 

 

 

Δεντόπουλος Ιωάννης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





          
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 
Δήμος ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 
Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Τηλ: 2104416756 

Προμήθεια ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :11981/8388/22-5-2017 
 
Α.Μ. 12/2017 
 
Π/Υ :  10.000   €                 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω  προμηθειών αφορούν τις δραστηριότητες του 
τμήματος Μικροέργων για γενικές συντηρήσεις και επισκευές στον Δήμο μας . 
Η πίστωση θα βαρύνει τους δυο παρακάτω κωδικούς :  
Α. Κ.Α. 30-6661.0003  5.000€    “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΚΤΙΡΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4414/2016(ΦΕΚ149Α) ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”  
           
Β. Κ.Α. 30-6661.0001   5.000€  “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ”  ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ       
                                             
Το σύνολο των  εξόδων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2017, το δε ποσό του συγκεκριμένου 
τμήματος των ως άνω προμηθειών ανέρχεται συνολικά σε ποσό αξίας 10.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων 
ειδών: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm 

Είναι ένα ανόργανο πολυμερές στο οποίο η βασική 
δομική μονάδα της πολυμερούς αλυσίδας είναι η 
ομάδα –Si-O- .Το Γυαλί περιέχει στη σύνθεσή του 
και άλλα στοιχεία όπως Na , K , Ca , Mg , Ba , B . Η 
μέση σύνθεση του κοινού γυαλιού ή γυαλιού 
νατρίου ή γυαλιού float  , όπως συνήθως 
αποκαλείται και με το οποίο κατασκευάζονται οι 
υαλοπίνακες  αποδίδεται με τον τύπο  
Na2.Cao.6SiO2 . Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η 
μηχανική του αντοχή και η διαφάνειά του. 
 
Οι βασικές φυσικές ιδιότητες του υαλοπίνακα κατά 
DIN 1249 είναι : 

Πυκνότητα : 2.500 kg/m3 

Συντελεστής γραμμικής διαστολής : 88 χ 10-7m/oC 

Θερμική διαπερατότητα : (u-value) 5,2 – 5,8 watt 

/m2*oC (ανάλογα με το πάχος) 

Θερμική αγωγιμότητα : (Κ-value) 1,05 watt/m*oC 

  

Αντοχή στη θλίψη : 1000 MPa.  

Αντοχή σε εφελκυσμό : 40 MPa  

Σημείο τήξης : περίπου στους 730οC. 

Μέτρο ελαστικότητας : (συντελεστής Young) 70 
GPa . 

Συντελεστής εγκάρσιας συστολής : (Poisson ratio μ) 
0,22-0,23 

Σκληρότητα : 5 έως 6,5 της κλίμακας Moh. 

Φωτεινή διαπερατότητα : περίπου 85% για λευκό 
υαλοπίνακα 6mm. 

Οι προμήθεια υαλοπινάκων  γίνεται σύμφωνα με 
τους τύπους και τα πάχη που υπάρχουν στα 
δημοτικά κτίρια του Δήμου, δηλαδή πάχους 3mm 
και 5mm. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου. 





2 Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 5,0 mm 

Είναι ένα ανόργανο πολυμερές στο οποίο η βασική 
δομική μονάδα της πολυμερούς αλυσίδας είναι η 
ομάδα –Si-O- .Το Γυαλί περιέχει στη σύνθεσή του 
και άλλα στοιχεία όπως Na , K , Ca , Mg , Ba , B . Η 
μέση σύνθεση του κοινού γυαλιού ή γυαλιού 
νατρίου ή γυαλιού float  , όπως συνήθως 
αποκαλείται και με το οποίο κατασκευάζονται οι 
υαλοπίνακες  αποδίδεται με τον τύπο  
Na2.Cao.6SiO2 . Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η 
μηχανική του αντοχή και η διαφάνειά του. 
 
Οι βασικές φυσικές ιδιότητες του υαλοπίνακα κατά 
DIN 1249 είναι : 

Πυκνότητα : 2.500 kg/m3 

Συντελεστής γραμμικής διαστολής : 88 χ 10-7m/oC 

Θερμική διαπερατότητα : (u-value) 5,2 – 5,8 

watt/m2*oC (ανάλογα με το πάχος) 

Θερμική αγωγιμότητα : (Κ-value) 1,05 watt/m*oC 

Αντοχή στη θλίψη : 1000 MPa.  

  

Αντοχή σε εφελκυσμό : 40 MPa  

Σημείο τήξης : περίπου στους 730οC. 

Μέτρο ελαστικότητας : (συντελεστής Young) 70 
GPa . 

Συντελεστής εγκάρσιας συστολής : (Poisson ratio μ) 
0,22-0,23 

Σκληρότητα : 5 έως 6,5 της κλίμακας Moh. 

Φωτεινή διαπερατότητα : περίπου 85% για λευκό 
υαλοπίνακα 6mm. 

Οι προμήθεια υαλοπινάκων  γίνεται σύμφωνα με 
τους τύπους και τα πάχη που υπάρχουν στα 
δημοτικά κτίρια του Δήμου, δηλαδή πάχους 3mm 
και 5mm. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου. 

 

3 

Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί -
ανακλαστικοί υαλοπίνακες  συνολικού πάχους 
18mm ,( κρύσταλλο 5mm+κενό 
8mm+κρύσταλλο 5mm) 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED) συνολικού πάχους 18mm ,( 
κρύσταλλο 5mm+κενό 8mm+κρύσταλλο 5mm), 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και  
σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου. 

 





4 Αμμοβολή υαλοπίνακα 

Η Αμμοβολή  σε υαλοπίνακα που θα τοποθετηθεί 
θα είναι ανεξαρτήτου πάχους και σχεδίου  (3 mm ή 
5 mm)                     

 

5 Οπλισμένοι  Υαλοπίνακες  (Arme) πάχους 6,5mm 

Ημιδιάφανο γυαλί με ανάγλυφη επιφάνεια που 
περιέχει ένα στρώμα συρμάτινου πλέγματος 
πλήρως ενσωματωμένο μέσα στη μάζα του. Λόγω 
του μεταλλικού αυτού πλέγματος οι υαλοπίνακες 
arme έχουν κάποιες επιπλέον ιδιότητες σε σχέση με 
τους απλούς υαλοπίνακες:  
Είναι πιο ανθεκτικοί ως προς τον εφελκυσμό, 
δηλαδή διαθέτουν μεγαλύτερη ελαστικότητα.  
Σε περίπτωση θραύσης, το σύρμα συγκρατεί τα 
σπασμένα κομμάτια κι έτσι 

  

 αποφεύγεται ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. 
Αποτελούν μια εύκολη λύση στο θέμα της 
πυρασφάλειας, καθώς συγκρατούν για κάποιο 
διάστημα τις φλόγες, εξασφαλίζοντας στους 
εγκλωβισμένους χρόνο για να διαφύγουν. Πλήρης 
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου. 

 

6 Τοποθέτηση – αντικατάσταση  ελαστικών  
παρεμβυσμάτων σε τοποθετημένα παράθυρα. 

 
Τοποθέτηση  ή  αντικατάσταση  ελαστικών  
παρεμβυσμάτων σε ήδη τοποθετημένα παράθυρα 
από τα οποία έχουν φύγει με αποτέλεσμα οι 
υαλοπίνακες να είναι ασταθείς . 
 
 
 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των 
ελαστικών, η απομάκρυνση παλαιών ελαστικών 
παρεμβυσμάτων  στην περίπτωση που υπάρχουν  
καθώς και η πλήρης τοποθέτηση νέων. 
 

 
 
Η επιλογή των υλικών έγινε με βάση τις ανάγκες του τμήματος Συντήρησης & Μικροέργων για τις 
απαιτούμενες κατασκευές και επισκευές που προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν, αλλά και της 
εμπειρίας προηγούμενων χρόνων όσον αφορά την λειτουργία των συνεργείων ως προς τα υλικά 
που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για ανάλογες κατασκευές και επισκευές.  
Τα υλικά θα παραδίδονται στις αποθήκες του Δήμου κατόπιν παραγγελίας προς τον ανάδοχο, με 
ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από τον Δήμο. 
Τα είδη πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
της μελέτης. 
Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το 
Δήμο. 





Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των 
αναφερομένων ειδών. 
Οι προμήθεια υαλοπινάκων  γίνεται σύμφωνα με τους τύπους και τα πάχη που υπάρχουν στα 
δημοτικά κτίρια του Δήμου, δηλαδή πάχους 3mm και 5mm. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΚΟΠΟΥΝ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ  :           
Α. Κ.Α. 30-6661.0001  ΑΞΙΑΣ 5.000€  & Β. Κ.Α. 30-6661.0003  ΑΞΙΑΣ 5.000 €   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι παραπάνω ποσότητες των υλικών, είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να 
αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα υλικά, κατόπιν σχετικού 
Υπηρεσιακού Σημειώματος από την αρμόδια υπηρεσία. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν την 
συνολική δαπάνη του ποσού της σύμβαση 
 
Ενδέχεται επίσης να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσό της 
σύμβασης εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας 
σύμβασης. Η ποσότητα όμως που θα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 50% 
της συνολικής, που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν  να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο 
των ζητουμένων ειδών του προϋπολογισμού . 
 
 

ΠΕΡΑΜΑ : 19/05/2017 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Πρ/νος Τμήματος Συντήρησης & Μικροέργων 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

         Ο Δ/της Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

          ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
 





          
 

Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 
Δήμος ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 
Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Τηλ: 2104416756 

Προμήθεια ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. :11981/8388/22-5-2017 
 
Α.Μ. 12/2017 
 
Π/Υ :  10.000   €                 

 
ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η μελέτη αυτή αφορά  αφορά  την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων  για τις 
δραστηριότητες του τμήματος μικροέργων για το έτος 2017. 
Υαλοπίνακες  διάφανες  απλοί διαστάσεων 3,00 mm  και 5,00 mm  πλήρους τοποθετημένοι επί 
κουφωμάτων αλουμινίου στερεωμένοι με πλαστικά παρέμβυσμα  σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-07-01  “ Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες “ 
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκος άνω 1,00 m  πλήρως  τοποθετημένοι με 
συνδέσμους και στόκο επί  σκελετού συμφώνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01  “ Μονοί 
και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες “. 
Υαλοπίνακες  ασφάλειας  ( LAMINATED )  συνολικού πάχους 6 mm ( 3mm +μεμβράνη + 3 mm)  
πολλαπλών στοιβάδων , από κρύσταλλα διαφανή , πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
παρεμβύσματα από EPDM η  συναφελή και σιλικόνη  συμφώνα με  την μελέτη και την ΕΤΕΠ  03-
08-07-02 “ Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό “  
Διπλοί θερμομονωτικοί  - ηχομονωτικοί  - ανακλαστικοί υαλοπίνακες    συνολικού πάχους 18 mm 
(κρύσταλλο 5 mm ,κενό 8 mm , κρύσταλλο 5mm )  συμφώνα με την μελέτη  και την ΕΤΕΠ 03-08-
07-02  “ Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό “  πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά 
παρεμβύσματα και σιλικόνη. 
 
                                        
  ΠΕΡΑΜΑ: 19/05/2017 
 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Πρ/νος Τμήματος Συντήρησης & Μικροέργων          Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
                ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ                              ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





          

 

Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 
Δήμος ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/νση:  Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 
Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2104416756 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  
ΕΤΟΥΣ 2017 
Α. Κ.Α. 30-6661.0003  5.000€    “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4414/2016(ΦΕΚ149Α)ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
             
Β. Κ.Α. 30-6661.0001   5.000€  “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ    “   
ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ  : 11981/8388/22-5-2017   
Α.Μ. :  12 /2017 
 
Π/Υ : 10.000€            

                                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  :  Κ.Α.30-6661.0003 

 
 

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

1 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm m2 30 19,00 570,00 

2 

Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί -
ανακλαστικοί υαλοπίνακες  συνολικού 
πάχους 18mm ,( κρύσταλλο 5mm+κενό 

8mm+κρύσταλλο 5mm) 

m2 50 50,00 2.500,00 

3 
Τοποθέτηση – αντικατάσταση  

ελαστικών  παρεμβυσμάτων σε 
τοποθετημένα παράθυρα. 

m 962 1,00 962,00 

   ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ : 4.032,00 

   ΣΤΡΟΓ. : 0,26 

   ΣΥΝΟΛΟ : 4.032,26 

   Φ.Π.Α. 24% : 967,74 

   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : 5.000,00 

 
 
 
 
 
 
 





 
ΟΜΑΔΑ Β.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  :  Κ.Α.30-6661.0001 
 
 
 

Α/
Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΕΝΔ. 

ΤΙΜΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

1 Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 5,0 
mm m2 60 26,00 1.560,00 

2 Αμμοβολή υαλοπίνακα m2 17 15,50 263,50 

3 Οπλισμένοι  Υαλοπίνακες  (Arme) 
πάχους 6,5mm m2 50 39,00 1.950,00 

4 
Τοποθέτηση – αντικατάσταση  
ελαστικών  παρεμβυσμάτων σε 
τοποθετημένα παράθυρα. 

m 258 1,00 258,00 

   ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ : 4.031,50 

   ΣΤΡΟΓ. : 0,76 

   ΣΥΝΟΛΟ : 4.032,26 

   Φ.Π.Α. 24% : 967,74 

   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : 5.000,00 

 
 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α 24% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

Α 4.032,26 967,74 5.000,00 

Β 4.032,26 967,74 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 8.064,52 1.935,48 10.000,00 

 
 

ΠΕΡΑΜΑ : 19/5/2017   
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Πρ/νος Τμήματος Συντήρησης & Μικροέργων 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 





Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 
Δήμος ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/νση:  Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 
Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2104416756 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ  
ΕΤΟΥΣ 2017 
Α. Κ.Α. 30-6661.0003  5.000€    “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4414/2016(ΦΕΚ149Α)ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1219.0005  
“ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ“ 
 
     Β. Κ.Α. 30-6661.0001   5.000€  “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ    “      ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :   11981/8388/22-5-2017 
Α.Μ. :   12  /2017 
 
Π/Υ : 10.000€            

 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο Συγγραφής 
Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί και γενικοί όροι βάσει των οποίων 
και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνουν προμήθειες υαλοπινάκων για 
πάσης φύσεως επισκευές και συντηρήσεις από τα συνεργεία του Δήμου.  

Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Περάματος. 
Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης των ανωτέρω προμηθειών. 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 
Διατάξεις που Διέπουν την Εκτέλεση των Προμηθειών 
H εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις: 
Α. Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 
Β. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 
Γ. Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,ΌΠΩςΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ 13 ΤΟΥ 
ΆΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ν. 3536/2007 
Δ. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 
του Ν. 4412/2016 
 
ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. 
 

Η σύμβαση της απευθείας ανάθεσης των παρακάτω προμηθειών «ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» 
με τους παρακάτω κωδικούς: 
 
 Α. Κ.Α. 30-6661.0003  5.000€    “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4414/2016(ΦΕΚ149Α)ΚΑΕΣΟΔΟΥ 1219.0005  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
             
Β. Κ.Α. 30-6661.0001   5.000€  “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ    “   ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 





 
Επίσης από τα Π.Δ. και τις Υ.Α. όπως αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της 
εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στην τεχνική μελέτη. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Συμβατικά Στοιχεία  
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :  
1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας 
2. Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 
3. Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Η τεχνική μελέτη (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τ. Προδιαγραφές) 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Προθεσμία Παράδοσης 
Η παράδοση των υλικών (μερική ή ολική) θα γίνεται στον Δήμο, κατόπιν παραγγελίας προς τον 
Ανάδοχο. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδοθεί στον Δήμο, εντός τριών (3) ημερών από την 
ημερομηνία της παραγγελίας. Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο κατόπιν εντολής 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους προμηθειών καθορίζονται από την το τμήμα 
Συντήρησης και Μικροέργων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες, αν αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς να 
δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης. 
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον υπεύθυνο της αρμόδιας 
υπηρεσίας παρουσία του αναδόχου. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής δύναται να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την 
αντικατάστασή του. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Κυρώσεις λόγω Καθυστέρησης 
Α) Με αίτηση του αναδόχου ή υπηρεσία δύναται να εγκρίνει τροποποίηση της προθεσμίας αυτής 
εφόσον αυτή υποβληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης και δεν συνεπάγεται παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των προμηθειών. 

Β) Οι τμηματικές προθεσμίες των προμηθειών καθορίζονται από την Υπηρεσία με πίνακα 
προμηθειών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο. 
Γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μέσα προκειμένου για την παράδοση κατά τις 
εξαιρέσιμες ημέρες, αν αυτό απαιτεί η καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των προμηθειών, χωρίς να 
δικαιούται καμιάς από το λόγο αυτό πρόσθετης αποζημίωσης. Η υπηρεσία δύναται σε κάθε 
στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο την άμεση παράδοση των προμηθειών. 
Δ)  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί σε περάτωση των όσων αναφέρονται στην 
διακήρυξη ή τον πίνακα προμηθειών, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος .  
Ε) Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης, ορίζεται ποινική ρήτρα 1% επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση Δημοτικού ή Διοικητικού 
Συμβουλίου, μετά από αιτιολογημένη έκθεση της Υπηρεσίας. Παράταση της προθεσμίας 
παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού  Συμβουλίου μετά από εισήγηση 





της Υπηρεσίας .. Ο Δήμος και το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον 
προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με  τους ανωτέρω νόμους και 
άρθρα αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου 
Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στις προμήθειες και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης 
πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 

Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση των προμηθειών στον τόπο που η υπηρεσία 
ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή 
αποθήκευση των προμηθειών. 

Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση 
της προμήθειας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου 
στο διαγωνισμό δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις 
ποσότητες μεταφοράς των υλικών που εισέρχονται. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΚΟΠΟΥΝ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ  :           
Α. Κ.Α. 30-6661.0001  ΑΞΙΑΣ 5.000€  & Β. Κ.Α. 30-6661.0003  ΑΞΙΑΣ 5.000 €    
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Ποιότητα Υλικών 
 
1. Με την υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται ότι ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα προσφερόμενα 
υλικά είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών Προδιαγραφών 
της μελέτης της Υπηρεσίας.  
2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την 
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα που 
προμήθευσε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
διαβεβαιώσεων.  Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή και αποστολής στην Υπηρεσία των 
νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Εγγυήσεις υλικών 
Η χρονική διάρκεια εγγύησης των υλικών θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. 
Μέσα σ’ αυτό το διάστημα θα εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η καλή ποιότητα και αντοχή των 
υλικών στο χρόνο, ώστε να παραμένουν σε καλή κατάσταση.   
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Έλεγχος Υλικών – Δείγματα  
Το προμηθευόμενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

Τα απαιτούμενα δείγματα εάν απαιτούνται θα λαμβάνονται έγκαιρα προ της χρήσεως και θα 
εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ αποστέλλονται για 





εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και 
θα αναγράφουν το όνομα του υλικού, την ονομασία των προμηθειών και το όνομα του αναδόχου. 
Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

Τα  δείγματα  και η δαπάνη ελέγχου και ανάλυσης θα βαραίνουν τον εκάστοτε ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Μηχανικός Εξοπλισμός - Ατύχημα και Ζημιές 
 
Τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την 
μεταφορά και παράδοσή τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την 
φόρτωση, μεταφορά και παράδοση (ή εγκατάσταση όπου απαιτείται) των παραπάνω ειδών 
βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.  
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά 
αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για αποζημιώσεις για ζημιές που θα 
προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του 
μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του 
Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του 
εργοδότη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα που έγινε η ανάθεση, συμπεριλαμβανομένου του 0,10% 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Εάν μετά την ημερομηνία ανάθεσης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή καταργηθούν 
υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους 
λογαριασμούς του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Μελέτη Συνθηκών των Προμηθειών 
Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του 
κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση των προμηθειών, ήτοι 
τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη 
διάθεση, διαχείριση και εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια 
εξεύρεσης εργατικών χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και 
γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να 
επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την 
σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
Χρήση των Ειδών των Προμηθειών μέχρι Παράδοσης 
Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει στην κατοχή του ή να κάμει χρήση οποιουδήποτε τμήματος των 
προμηθειών που έγινε μερικώς ή ολικώς χωρίς να θεωρείται ότι αυτού αποτελεί αποδοχή 
οποιασδήποτε προμήθειας που δεν παρελήφθη σύμφωνα με την σύμβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή 
ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο της εκτέλεσης των προμηθειών τότε χορηγείται από τον 
εργοδότη ανάλογη παράταση της προθεσμίας περάτωσης παράδοσης των προμηθειών. 

Σε περίπτωση που η χρήση των ειδών της προμήθειας, πριν την αποπεράτωσή της συνεπάγεται 
πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ' αυτόν τις πράγματι 
απόλυτα δικαιολογημένες δαπάνες. 





ΑΡΘΡΟ 15ο  
Πληρωμές 
Κατά την παράδοση των υλικών ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει το πρωτότυπο δελτίο. Το 
αντίστοιχο τιμολόγιο θα προσκομίζεται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της παράδοσης. Ο 
προμηθευτής έχει υποχρέωση να χαρακτηρίζει με ακρίβεια στο δελτίο αποστολής και στο 
τιμολόγιο την ποσότητα και τον τύπο των ειδών που παραδίδει. 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθειών θα γίνεται τμηματικά, με χρηματική εντολή του εργοδότη 
που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των ειδών και βάσει πιστοποιήσεως και θα 
συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου και κατόπιν 
τούτου από το τιμολόγιο του αναδόχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο 
Μειώσεις Ποσοτήτων Προμηθειών. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των 
ειδών που αφορά τις προμήθειες και το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό, εφόσον οι ανάγκες του 
αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η ποσότητα όμως που 
θα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 50% της συνολικής, που προβλέπεται 
από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ποσότητα των ειδών που αναφέρονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες 
του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην 
υπερβεί το συμβατικό ποσό. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
Έναρξη Ισχύος της Συμβάσεως και Διάρκεια Ισχύος 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος 
της είναι δώδεκα (12) μήνες από της υπογραφής της. 

 

ΠΕΡΑΜΑ : 19/5/2017 
  ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Πρ/νος Τμήματος Συντήρησης &Μικροέργων  
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 
Δήμος ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/νση:  Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 
Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2104416756 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
Α. Κ.Α. 30-6661.0003  5.000€    “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4414/2016(ΦΕΚ149Α)ΚΑΕΣΟΔΟΥ 1219.0005  
“ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ“ 
 
 Β. Κ.Α. 30-6661.0001   5.000€  “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ    “  
ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ      
 
Α.Μ. :    12 /2017 
 
Π/Υ : 10.000€            

 
ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Κ.Α 30-6661.0003 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm m2 30   

2 

Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί -
ανακλαστικοί υαλοπίνακες  συνολικού 
πάχους 18mm ,( κρύσταλλο 5mm+κενό 
8mm+κρύσταλλο 5mm) 

m2 50   

3 
Τοποθέτηση – αντικατάσταση  ελαστικών  
παρεμβυσμάτων σε τοποθετημένα 
παράθυρα. 

m 962   

   
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

   Φ.Π.Α. 24% :  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ:  

 

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





 
 
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 
Δήμος ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
Δ/νση:  Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ 
Πληροφορίες: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2104416756 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 
Α. Κ.Α. 30-6661.0003  5.000€    “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61  
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4414/2016(ΦΕΚ149Α)ΚΑΕΣΟΔΟΥ 1219.0005  
“ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ“ 
 Β. Κ.Α. 30-6661.0001   5.000€  “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ    “  
ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ      
Α.Μ. :  12 /2017 
Π/Υ : 10.000€            

 
ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Β.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Κ.Α.30-6661.0001 

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ. ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

1 Υαλοπίνακες διαφανείς  πάχους 5,0 mm m2 60   

2 Αμμοβολή υαλοπίνακα m2 17   

3 Οπλισμένοι  Υαλοπίνακες  (Arme) πάχους 
6,5mm m2 50   

4 
Τοποθέτηση – αντικατάσταση  ελαστικών  
παρεμβυσμάτων σε τοποθετημένα 
παράθυρα. 

m 258   

   
ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ:  

   Φ.Π.Α. 24% :  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ:  

 

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 
ΠΕΡΑΜΑ : ………/………./ 2017 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

  
 

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
 





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i  και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6246 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
- Τηλέφωνο: 210-4092265 & 210-4092230 
- Ηλ. ταχυδρομείο:  dimospromithies@gmail.com 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) https://www.perama.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
CPV): [44221111-6] Μονάδες διπλών υαλοπινάκων  
        [ ……………………….] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθειες  και υπηρεσίες  
- Η σύμβαση διαχωρίζεται σε 2 ομάδες για το σύνολο των ομάδων και ειδών   

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

https://www.perama.gr/




Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

 

  
  
  

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλους iv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

[   ] 

 





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

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

[……] 
[……] 

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

[……] 

 





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

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

[]Ναι []Όχι 

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

 





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

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

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

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





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxiv 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): 
[……][……][……][……]xv 

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 

 





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

 

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

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

 





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

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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





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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ                                                                                                                                  
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

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

 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxx; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

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

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

 
 





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια                                                                                                                     
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 





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

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

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

 

 





Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης                                                            
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, 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 
δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

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





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

ii. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 

iv. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v. 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.” 

vi. 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.  

vii. 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). 

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

ix. 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). 

x. 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. 

xi. 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. 

xii. 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”. 

xiii. 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.". 

xiv. 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 ) 

xv. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





xvii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii. 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)  

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

xx. 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).  

xxi. 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  

xxii. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv. Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxviii. Πρβλ άρθρο 48. 

xxix.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx. 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. 

xxxi. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxii. 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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