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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού για το τμήμα

Πρασίνου του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού 16.943,30 € πλέον ΦΠΑ  σύμφωνα με τις

τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 11/2017 Μελέτης με αρ.πρωτ.: 16104/10897/07-07-2017

Μελέτης του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 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 υπο προμήθεια ειδών, σε κλειστό φάκελο  για τα ανωτέρω μέχρι

και  την  06/09/2017  ημέρα  Τετάρτη  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

υπο 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. Tο 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

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΔ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Πρασίνου

Μελέτη : «Προμήθεια   Εργαλείων και εξοπλισμού για το τμήμα Πρασίνου  »

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16104/10897/07-07-2017
ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ : 11/2017 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑ : 35-7131.0002
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΑΠΑΝΗΣ   16.943,30   Ευρώ

          ΦΠΑ 24%     4.066,39  Ευρώ

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    21.009,69   Ευρώ
                        CPV :  44510000_8

Ιούνιος  2017





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Πρασίνου

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια   Εργαλείων και 
εξοπλισμού για το τμήμα Πρασίνου  »
Αρ. Μελέτης  11/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να γίνει  η απαραίτητη προμήθεια των  εργαλείων,
των  αναγκαίων συνοδευτικών τους  ανταλλακτικών και  λοιπών εξοπλισμού για  τις  ανάγκες  του
τμήματος Πρασίνου  του Δήμου Περάματος . 

Η διάθεση και κατανομή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας
όπως  εμφανίζονται  στον  Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό  και  μέχρι  εξαντλήσεως  του  ποσού  του
προϋπολογισμού.
Τα μηχανήματα κήπων και τα αναλώσιμά τους , παρατίθενται σε πίνακα  της μελέτης όπως φαίνεται
και παρακάτω.
Ο ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει να προμηθεύσει τον Δήμο με προϊόντα επώνυμης εταιρείας ή
εταιρειών,  οι  οποίες λειτουργούν και  τα εμπορεύονται  στην Ελλάδα τουλάχιστον μία τριετία,  με
παροχή υπηρεσίας service και επάρκειας ανταλλακτικών.
Όλα τα μηχανήματα και όλα τα ανταλλακτικά τους  θα συνοδεύονται από φυλλάδια με αναλυτικές
τεχνικές προδιαγραφές και εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά. 
Επίσης για όλα τα μηχανήματα απαιτείται εγγύηση  καλής κατασκευής και λειτουργίας των υλικών
για τουλάχιστον δύο χρόνια. 
Η  διαδικασία  εκτέλεσης  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  απευθείας  ανάθεση,  με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη  χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο των
ειδών της προμήθειας.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη που δεν οφείλεται σε φυσιολογική φθορά, αλλά σε
κακή ποιότητα κατασκευής  η  αστοχία υλικού (ελαττωματικό)  ο προμηθευτής   υποχρεώνεται  σε
άμεση αλλαγή των αντίστοιχων προϊόντων.  
Οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αφορούν τις ανάγκες του δήμου για το έτος 2017.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια των μηχανημάτων κήπων  ανέρχεται 
στο ποσό των 16.943,30 € επιβαρυνόμενο με  ΦΠΑ 24% 4.066,39 €  και συνολική δαπάνη 

21.009,69 €

 και  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κωδικό  ΚΑ  35-7131.0002 
  με Εγγεγραμμένο  Ποσό 25.000 € .
                                                                                                     CPV :44510000-8

Πέραμα  30 Ιουνίου 2017

Ο   ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

                                                                Κόλλια Σταυρούλα
                                   Γεωπόνος  Π.Ε.               





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Πρασίνου 

ΜΕΛΕΤΗ: «  Προμήθεια   Εργαλείων και 
εξοπλισμού για το τμήμα Πρασίνου    »
Αρ. Μελέτης  11/2017 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1) Για τον Φυσητήρα χειρός θα πρέπει η ισχύς Kw/Hp  να είναι τουλάχιστον 0,8/1,1 και ο 
κυβισμός της μηχανής τουλάχιστον 27,2 κυβικά εκατοστά .Το βάρος στη λειτουργία ως 
φυσητήρα να είναι κάτω από 4,5 κιλά και το επίπεδο κραδασμών να μην ξεπερνάει τα 2,5 
m/s2.Οσον αφορά την Στάθμη ηχητικής πίεσης /ισχύος  δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 

90/104 Db(Α). Να είναι επώνυμης εταιρίας με υπηρεσία service και επάρκεια 
ανταλλακτικών.

2) Για το βενζινοκίνητο Ψεκαστήρα πλάτης θα πρέπει η ισχύς Kw/Hp να είναι  τουλάχιστον 
0.9/1,2 και ο κυβισμός της μηχανής τουλάχιστον 25,4 κυβικά εκατοστά .Το βάρος  του 

μηχανήματος να είναι το πολύ 9 κιλά και το επίπεδο κραδασμών να είναι το πολύ 2,5 m/s2. 
Όσον αφορά την Στάθμη ηχητικής πίεσης /ισχύος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα  93/101 

Db(Α). Η μέγιστη παροχή του ψεκαστικού όγκου να είναι τουλάχιστον 8 lt/min και η 
χωρητικότητα του δοχείου 25 λίτρα. Η μέγιστη πίεση του ψεκαστικού όγκου να φτάνει τα 35 
Kg/cm2. Να είναι επώνυμης εταιρίας με υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών.

3) Για το  βενζινοκίνητο Αλυσοπρίονο τύπου 1 η ισχύς του μηχανήματος θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 1,2 Ηp με κυβισμό μηχανής  τουλάχιστον 25,4 κυβικά εκατοστά. Το μήκος 
της λάμας του μηχανήματος θα πρέπει  να είναι τουλάχιστον 25 εκατοστά. Η αλυσίδα να έχει 
βήμα 3/8 της ίντσας και πάχος 0,05 ίντσες με γρανάζι. Το επίπεδο κραδασμών θα πρέπει να 

είναι για την αριστερή/δεξιά πλευρά  λιγότερο ή ίσο με 4,9/6,1 m/s2. Να είναι επώνυμης 
εταιρίας με υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών.

4)      Για το  βενζινοκίνητο Αλυσοπρίονο τύπου 2 η ισχύς του μηχανήματος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2,9 Ηp με κυβισμό μηχανής  τουλάχιστον 42,9 κυβικά εκατοστά. Το μήκος της 
λάμας του μηχανήματος θα πρέπει να είναι από 41-46 εκατοστά. Η αλυσίδα να έχει βήμα 
0,325 ίντσες και πάχος 0,05 ίντσες με γρανάζι. Το επίπεδο κραδασμών θα πρέπει να είναι για 
την αριστερή/δεξιά πλευρά  λιγότερο ή ίσο με 5,4/7,1 m/s2. Να είναι επώνυμης εταιρίας με 
υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών.

5)      Για το  βενζινοκίνητο Χορτοκοπτικό Θαμνοκοπτικό  η ισχύς του μηχανήματος θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 2,8 Ηp με κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 52,5 κυβικά εκατοστά. Το 
επίπεδο κραδασμών  για την αριστερή/δεξιά  πλευρά να είναι λιγότερο ή ίσο με 2,6/3,7 m/s2. 
Η διάμετρος του σωλήνα του Χορτοκοπτικού να είναι 32 mm. Όσον αφορά την Στάθμη 
ηχητικής πίεσης /ισχύος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα  93/105 Db(A).  Να είναι επώνυμης 
εταιρίας με υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών.

6)      Για το  βενζινοκίνητο Μπορντουροψάλιδο η ισχύς του μηχανήματος θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1,0 Ηp με κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 21,7 κυβικά εκατοστά. Το επίπεδο 





κραδασμών  για την αριστερή/δεξιά  πλευρά να είναι λιγότερο ή ίσο με 5,9/5,2 m/s2 . Όσον 
αφορά την Στάθμη ηχητικής πίεσης /ισχύος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 92,8/105,3 Db(A).
To μήκος της λεπίδας να είναι 600mm και ο τύπος της αλυσίδα να είναι διπλή ανά 35 mm. Να 
είναι επώνυμης εταιρίας με υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών.

7)      Για την  βενζινοκίνητη Μηχανή του γκαζόν θα πρέπει να είναι φτιαγμένη από ισχυρό  
ατσάλινο πλαίσιο και ο κυβισμός της μηχανής να είναι 196 κυβικά εκατοστά. Το πλάτος 
κοπής του κουρέματος να μην είναι λιγότερο από 50 εκατοστά αυτοκινούμενη με ταχύτητα 
3.6 km/h .Η ρύθμιση του ύψους κοπής να είναι  κεντρική  και το ύψος κοπής να κυμαίνεται 
από 28 έως 75 mm .Το βάρος  του μηχανήματος να είναι το πολύ 33,8 κιλά. Να είναι 
επώνυμης εταιρίας με υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών.

8)      Για το  βενζινοκίνητο Κονταροπρίονο  θα πρέπει ο κυβισμός της μηχανής να είναι 
τουλάχιστον 36,3 cm3 και η ισχύς της μηχανής να είναι  kW/PS 1,4/1,9. Η λάμα του 
μηχανήματος να είναι τουλάχιστον 30 εκατοστά Το επίπεδο κραδασμών  για την 
αριστερή/δεξιά  πλευρά να είναι λιγότερο ή ίσο με 3/4,7 m/s2. Η στάθμη της ηχοπιέσεως να 
είναι λιγότερη η ίση από 93 db(A)2. Να είναι επώνυμης εταιρίας με υπηρεσία service και 
επάρκεια ανταλλακτικών.

9)      Για το βενζινοκίνητο Ψεκαστικό βυτίο 500 λίτρων θα πρέπει να είναι σταθερό 
συγκρότημα για αγροτικά-φορτηγά αυτοκίνητα αποτελούμενο από ενισχυμένο πλαίσιο, 
βυτίο 500 λίτρων με γερή βάση, τριεμβολική ψεκαστική αντλία, με κινητήρα  τουλάχιστον 6,0
HP τεχνολογίας OHV, μεταλλική ανέμη συλλογής βαρέως τύπου, σωλήνα ψεκασμού και αυλό, 
και η μέγιστη παροχή του συγκροτήματος να είναι τουλάχιστον 40 lt/λεπτό καθώς και η 
μέγιστη πίεση του ψεκαζόμενου όγκου να φτάνει έως τις 40 atm. Να είναι επώνυμης εταιρίας
με υπηρεσία service και επάρκεια ανταλλακτικών.

10)      Για την Αλυσίδα ανταλλακτική για Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο αναφερόμαστε  σε 
αλυσίδα για αλυσοπρίονο Efco μοντέλο ΜΤ4400 με βήμα 0,325" ίντσες και πάχος αλυσίδα  
0,50" ίντσες.
 
11)      Για την Κορδονιέρα ανταλλακτική για Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο αναφερόμαστε  σε 
κορδονιέρα για αλυσοπρίονο Efco μοντέλο ΜΤ4400 .

12)      Για  το Μπουζί για αλυσοπρίονο αναφερόμαστε  σε ανταλλακτικό μπουζί  για 
αλυσοπρίονο Efco μοντέλο ΜΤ4400 .

13)      Για  την Λάμα ανταλλακτική  για αλυσοπρίονο αναφερόμαστε  σε ανταλλακτική λάμα  
για αλυσοπρίονο Efco μοντέλο ΜΤ4400 μήκους 41-46 εκατοστά .

14)      Για την Κεφαλή μεσινέζας  για χορτοκοπτικό αναφερόμαστε σε ανταλλακτική κεφαλή 
μεσινέζας για Χορτοκοπτικό Θαμνοκοπτικό Efco 8530.

15)      Για  την  Κορδονιέρα Μεσινέζας αναφερόμαστε σε κορδονιέρα  ανταλλακτική μεσινέζας
για Χορτοκοπτικό Θαμνοκοπτικό Efco 8530.

16)      Για  το Μπουζί για χορτοκοπτικό αναφερόμαστε σε ανταλλακτικό μπουζί για 
Χορτοκοπτικό Θαμνοκοπτικό Efco 8530.

17)      Για το Νήμα μεσινέζας κουλούρα πρέπει η διάμετρος να είναι 3mm και η κουλούρα να 
έχει μήκος 100 μέτρα.

18)      Για την Εξάρτηση χειριστή χορτοκοπτικού πρέπει να είναι επαγγελματικού τύπου για 
μηχανή χορτοκοπτικού Efco 8530.





19)      Για το Σετ λάμες μπορντουροψάλιδου αναφερόμαστε σε σετ λάμες εξωτερική και 
εσωτερική για το μπορντουροψάλιδο της Efco ΤG 2650.

20)      Για την Κορδονιέρα για μπορντουροψάλιδο αναφερόμαστε σε κορδονιέρα 
ανταλλακτική για το μπορντουροψάλιδο της Efco ΤG 2650.

21)      Για το Μπουζί για μπορντουροψάλιδο αναφερόμαστε σε μπουζί ανταλλακτικό για το 
μπορντουροψάλιδο της Efco ΤG 2650.

22)      Για την Αλυσίδα για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο αναφερόμαστε σε  ανταλλακτική 
αλυσίδα με βήμα  3/8" της ίντσας και τύπο P Picco Micro Mini 3 για τηλεσκοπικό 
αλυσοπρίονο SΤIHL  ΗΤ 131 για λάμα 30 εκατοστών.

23)      Για την Κορδονιέρα για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο αναφερόμαστε σε ανταλλακτική 
κορδονιέρα  για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο SΤIHL  ΗΤ 131.

24)      Για το Μπουζί για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο αναφερόμαστε σε ανταλλακτικό μπουζί   
για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο SΤIHL  ΗΤ 131.

25)      Για την Λάμα για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο αναφερόμαστε σε ανταλλακτική λάμα 30 
εκατοστών τύπου 3/8  PMM3, για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο SΤIHL  ΗΤ 131.″

26)      Για  τα Δισκάκια τροχίσματος για αλυσίδα πρέπει να είναι δίσκοι τροχίσματος SΤIHL  με
κωδικό 5203 750 7010 ( 140x3.8x12 mm).

27)      Για την Γκαζοτανάλια πρέπει να είναι διαμέτρου Ø1  με εύκολη ρύθμιση και μήκος 150 ″
χιλιοστά .Το εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.

28)      Για τον Αλυσοκάβουρας πρέπει να είναι διαμέτρου Ø115 (4 ) και μήκους 300 ″
χιλιοστών.  Το εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.

29)      Για την Τσιμπίδα κάβουρα πρέπει να είναι τύπου  45° μοιρών και διαμέτρου  1½  με ″
εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.

30)      Για το Καρότσι μεταφοράς πρέπει να είναι τύπου μεταφοράς εμπορευμάτων 250 
κιλών. Οι ρόδες του είναι φουσκωτές με σαμπρέλα. Το πέλμα να είναι διαστάσεων 25 Χ 30 
εκατοστά . Το καρότσι πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.

31)      Για την Σκύλα πρέπει να είναι τύπου (grip) 7  ίντσες με μονωμένες λαβές και  με ″
εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.

32)      Για τον Εμπροσθοκόφτης πρέπει να είναι τύπου  μπετού  με μήκος 160 χιλιοστά  και με 
εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.

33)      Για τον Πλαγιοκόφτες πρέπει να έχει μήκος 150 χιλιοστά και με εγγύηση τουλάχιστον 3
ετών.

34)      Για την Πένσα πρέπει να είναι  γενικής χρήσης 160 χιλιοστών. Να έχει επιφάνειες 
σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, και παράλληλα κατάλληλη για πολλές 
χρήσεις
Με κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα και κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για 
την κοπή μεγάλων καλωδίων κατά προτίμηση σφυρηλατημένος και σκληρυμένος σε λάδι .Η 
πένσα πρέπει να συνοδεύεται με εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.
35)      Για το Ζεμπίλι λαστιχένιο πρέπει να είναι σε μαύρο χρώμα και ενισχυμένη κατασκευή. 





Κατάλληλο για μεταφορά/τοποθέτηση ξύλων. Πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση 
τουλάχιστον 3 ετών.

36)      Για τις Χτένες ρυθμιζόμενες χωρίς κοντάρι πρέπει να έχουν  πλάτος ρύθμισης  που να 
κυμαίνεται απο 36-58 εκ. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο από σκληρυμένο χάλυβα. Τα 
δόντια δεν πρέπει να σπάνε και να υπάρχει  εγγύηση κατά του  σπασίματος τουλάχιστον για 
5 χρόνια. Επίσης πρέπει να συνδέεται με ειδικό μηχανισμό κουμπώματος, να μένει σταθερό 
και να  ξεκουμπώνει εύκολα μόνο προκειμένου να συνδεθεί με άλλο εργαλείο. Εγγύηση για 
την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

37)      Για την Τσουγκράνα  για να συνδέεται με κοντάρι πρέπει να είναι ενισχυμένη, τοξωτή  
και με ειδικό σύστημα  ώστε να συνδέεται με ασφάλεια με τα κοντάρια που συνδυάζονται με 
τις χτένες. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

38)      Για το Σκαλιστήρι καλλιεργητής για σύνδεση με κοντάρι πρέπει έχει πιρούνια με μακριά 
άκρα για σκάλισμα μέτριας σκληρότητας εδάφους επιτρέποντας την καλή διανομή των 
θρεπτικών συστατικών του χώματος. Απαραίτητη είναι η ανθεκτική επικάλυψη με χρώμιο-
ψευδάργυρο. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

39)      Για τα Κοντάρια που συνδέονται με χτένες ,τσουγκράνες και καλλιεργητές πρέπει να  
έχουν μήκος  140 εκατοστά από υψηλής ποιότητας ξύλινο στειλιάρι κατασκευασμένο από 
φλαμουριά. Το ξύλο πρέπει να είναι πολύ ισχυρό και σταθερό, λείο και χωρίς ρόζους με  
φυσική με βάση το νερό βαφή. Στο κάτω τμήμα του πρέπει να έχει μεταλλική ενίσχυση και 
υπάρχει μηχανισμός που να συνδέεται με τις τσουγκράνες και τις σκούπες με ασφάλεια.
Επίσης πρέπει να έχει κωνική περιοχή προς τα πάνω για εύκολο και ασφαλή χειρισμό. Η 
εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χρόνια.

40)      Για το Κοντάρι αυξομειούμενο από 2-4 μ. πρέπει να έχει μήκος από 220 έως 400 εκ. . 
Πρέπει να συνδέεται με εργαλεία (πριόνι , κλαδευτήρι) για τη φροντίδα των δέντρων χωρίς 
σκάλα. Είναι σημαντικό να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό και να είναι κατασκευασμένο από 
υψηλής ποιότητας αλουμίνιο. Απαραίτητα πρέπει να προσαρμόζεται με σταθερότητα στο 
επιθυμητό μήκος. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

41)      Για Κλαδευτήρι για κοντάρι αυξομειούμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για  κλαδιά μέχρι
και 36 χιλ. (σε διάμετρο) με τετραπλή τροχαλία και με ρυθμιζόμενη γωνία κοψίματος μέχρι 
180°.
Το κλαδευτήρι  πρέπει να κουμπώνει με απλό τρόπο και ασφάλεια  με άξονα που 
επεκτείνεται έως και 5μ. Πρέπει να υπάρχει οδηγός σκοινιού και σκοινί  για τη σύνδεση. Η 
Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

42)      Για Επαγγελματικό οδοντωτό πριόνι που συνδέεται με λαβή και κοντάρι αυξομειούμενο
πρέπει να είναι για επαγγελματική χρήση. Με δόντια διπλής σκλήρυνσης για ομαλή κοπή με 
προστατευτικό λαμάκι για την αποφυγή ζημιών στο φλοιό των δέντρων. Πρέπει επίσης να 
συνδέεται άμεσα με  κοντάρι αυξομειούμενο από 2 έως 4 μέτρα. 
 Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

43)      Για τις Λαβές για πριόνια πρέπει να είναι ανατομικές λαβές οι οποίες συνδέονται με 
σταθερό και ασφαλή τρόπο με τα οδοντωτά πριόνια. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών 
τουλάχιστον 5 χρόνια.

44)      Για τα Πριόνια τοξωτά για πιο σκληρούς κλάδους πρέπει να είναι  ιδιαίτερα ανθεκτική 
λεπίδα μήκους 760 cm με αντισκωρική προστασία και  το πριόνι να  είναι ιδανικό τόσο για 
χλωρά όσο και για ξερά ξύλα. Πρέπει να έχει μυτερό τόξο για την ανεμπόδιστη και ασφαλή 
εργασία σε στενούς χώρους. Η λαβή  πρέπει να είναι άνετη και να έχει  προστατευτικό χεριού 





και  δεύτερη χειρολαβή στο μπροστινό μέρος του τόξου ώστε να είναι  ασφαλές το κράτημα 
και εύκολη η χρήση. Το χαλύβδινο τόξο πρέπει να έχει αντισκωρική προστασία και το σχήμα 
του  να εμποδίζει τις συστροφές. Το τέντωμα της λεπίδας πρέπει να ρυθμίζεται εύκολα με ένα
μηχανισμό βίδας. Η αντικατάσταση της λεπίδας πρέπει να  είναι εύκολη και γρήγορη, χωρίς 
εργαλεία. Η περίοδος εγγύησης πρέπει να είναι  τουλάχιστον 10 έτη.

45)      Για τα πριόνια πρέπει να είναι σπαστό  με θήκη για εύκολη χρήση και αποθήκευση. 
Επίσης πρέπει να έχει διπλή οδόντωση για γρηγορότερο κόψιμο. Η περίοδος εγγύησης πρέπει
να είναι  τουλάχιστον 10 έτη.

46)      Για τα Ψαλίδια κλαδέματος πρέπει να είναι για επαγγελματική χρήση .Πρέπει να  
Κόβουν κλαδιά διαμέτρου τουλάχιστον 24 εκ. με κλείδωμα ασφαλείας με το ένα χέρι
Επίσης πρέπει να είναι κατάλληλα για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες  και να έχει εργονομική 
λαβή με μαλακή την άνω επιφάνεια. Επίσης πρέπει να έχει αντικολλητική λεπίδα για 
καλύτερη κοπή και γαλβανιζέ σώμα. Η Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών  πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 5 χρόνια.

47)      Για τις Τσάπες λάσπης ενισχυμένες με κοντάρι πρέπει να είναι ενισχυμένη με διαστάσεις
190 χιλιοστά Χ 145 χιλιοστά και  με κοντάρι Μ6. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών 
τουλάχιστον 5 χρόνια.

48)      Για τις Πιρούνες πρέπει να είναι ενισχυμένη με 4 δόντια και αντίστοιχα κοντάρια 
τύπου Μ6. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

49)      Για τους  Κασμάδες πρέπει να ενισχυμένοι και βάρους 2 κιλών ο καθένας με αντίστοιχο
κοντάρι τύπου Μ6. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

50)      Για το Τσεκούρι πρέπει να είναι βάρους 2 κιλών και το κοντάρι ενισχυμένο για αυτό το 
τσεκούρι. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

51)      Για το Φυτευτήρι κήπου ,φτυαράκι πρέπει να είναι από αλουμίνιο και με ανθεκτικό 
λαιμό και εργονομική λαβή. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

52)      Για την Σκούπα χτένα φύλλων τηλεσκοπική πρέπει να είναι από αλουμίνιο, με 
ρυθμιζόμενο πλάτος και ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή. Εγγύηση για την ποιότητα των 
υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

53)      Για την Σκούπα καθαρισμού δρόμου κήπου πρέπει να είναι πλάτους 40 εκατοστά με 
κοντάρι ξύλινο 1,5 μέτρο  φ26  και υποδοχή βιδωτή. Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών 
τουλάχιστον 5 χρόνια.
54)      Για τους Μεγασάκοι, big bags πρέπει να είναι από πολυπροπυλένιο  και ανοιχτοί από 
πάνω  με 4 χέρια και με παράγοντες ασφάλειας (SF)  6:1 (επαναχρησιμοποιήσιμα για 
κανονική χρήση) και διαστάσεις τουλάχιστον 90 Χ90 Χ 100.

55)      Για το Καρότσι μεταφοράς χώματος πρέπει να είναι χωρητικότητα τουλάχιστον 100 
λίτρα με τροχό 380 mm με σαμπρέλα κατάλληλο για μεταφορά χώματος και διαστάσεις με  
140x60x62 cm.  Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

56)      Για τον Ψεκαστήρας χειρός μικρός πρέπει να είναι Χωρητικότητα 2 λίτρα προπιέσεως 
με εργονομική λαβή και με Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3 χρόνια.

57)      Για τον Ψηφιακός μετρητής απόστασης λέιζερ πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά .Η
δίοδος λέιζερ να είναι  με μήκος κύματος 635 nm με  λέιζερ κατηγορίας 2, με περιοχή 





μέτρησης από 0,15 εως 20,00 m με ακρίβεια μέτρησης   ± 3,0 mm και τυπικός χρόνος 
μέτρησης τα 0,5 s και μέγιστος χρόνος μέτρησης τα 4 s. Να χρησιμοποιεί μπαταρίες  1,5 
V(AAA) οι οποίες να συμπεριλαμβάνονται και με εγγύηση κατασκευής τουλάχιστον 1 χρόνο.

58)      Για την Μάσκα προστασία προσώπου με μεταλλικό πλέγμα πρέπει να είναι  με διάσταση
πλέγματος 20 Χ 35 εκατοστά και ρυθμιζόμενο λάστιχο εφαρμογής. Το μεταλλικό πλέγμα 
πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. Εγγύηση για την ποιότητα των 
υλικών τουλάχιστον 5 χρόνια.

59)      Για τον Κώνος σήμανσης εύκαμπτος πρέπει να είναι 70 εκατοστά κόκκινος-άσπρος και 
εύκαμπτος.  Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών τουλάχιστον 10 χρόνια.

60)      Για τις Ωτοασπίδες πρέπει να είναι ωτασπίδες εργασίας 24dB.  Η εγγύηση για την 
ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.

61)      Για τις Ταινίες σήμανσης πρέπει να είναι τύπου άσπρο - κόκκινο  πλάτος 7 εκατοστά 
και μήκος 100 μετρά. Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 
χρόνια.

62)      Για την Κουλούρα λάστιχο νερού τύπος 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 μέτρα μήκος 
και εσωτερική διατομή 1/2 της ίντσας , από εύκαμπτο σωλήνα PVC  και ενισχυμένος από 
πολυεστερική πλέξη αντοχής τουλάχιστον 18 bar πίεση και βάρος τουλάχιστον 100 
γραμμάρια ανά μέτρο. Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 
3 χρόνια.

63)      Για την Κουλούρα λάστιχο νερού τύπος 2 πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 μέτρα μήκος 
και εσωτερική διατομή ¾  ίντσας , από εύκαμπτο σωλήνα PVC και ενισχυμένος από 
πολυεστερική πλέξη αντοχής τουλάχιστον 18 bar πίεση και βάρος τουλάχιστον 120 
γραμμάρια ανά μέτρο. Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 
3 χρόνια.

64)      Για τις Ανέμες για λάστιχα ποτίσματος πρέπει να είναι μεταλλικές ή από ανθεκτικό 
πλαστικό  με κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να ξετυλίγεται ομοιόμορφα το λάστιχο 
ποτίσματος. Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.

65)     Για τα  Ποτιστήρια 10 λίτρων πρέπει να είναι τύπου  νερού από πλαστικό άριστης 
ποιότητας, χωρητικότητας 10 lt με σουρωτήρι μπροστά για ομοιόμορφο πότισμα και 
πράσινο χρώμα. Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 
χρόνια.

66) Για το Σφυρί μικρό πρέπει να είναι από ανθρακούχο χάλυβα C45 με μεταλλικό κολάρο 
και σφήνες για συγκράτηση στην λαβή. Σύμφωνο με τα πρότυπα GS, TUV Rheinland, DIN-
1193, 1041.Το βάρος να είναι 200 γραμμάρια και μήκος λαβής  310 χιλιοστά. Η εγγύηση για 
την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.

67) Για το Σφυρί μεγάλο πρέπει να είναι από ανθρακούχο χάλυβα C45 με μεταλλικό 
κολάρο και σφήνες για συγκράτηση στην λαβή. Σύμφωνο με τα πρότυπα GS, TUV Rheinland, 
DIN-1193, 1041.Το βάρος να είναι 400 γραμμάρια και μήκος λαβής  310 χιλιοστά. Η εγγύηση 
για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.

68) Για την Σειρά κατσαβίδια ίσια πρέπει η λαβή να είναι από πολυπροπυλένιο. με 
μαγνητική μύτη από Χρώμιο Βανάδιο. Να συνοδεύεται απο πρακτική βαλίτσα αποθήκευσης –
μεταφοράς και το σετ να έχει τα εξής μεγέθη3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm. Η εγγύηση για την 
ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.





69) Για την Σειρά κατσαβίδια σταυρός πρέπει η λαβή να είναι από πολυπροπυλένιο. με 
μαγνητική μύτη από Χρώμιο Βανάδιο. Να συνοδεύεται από πρακτική βαλίτσα αποθήκευσης –
μεταφοράς και το σετ να έχει τα εξής μεγέθη3, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm. Η εγγύηση για την 
ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.

70) Για την Σειρά κλειδιά γερμανοπολύγωνα πρέπει το σετ να περιλαμβάνει τις 
συνηθέστερες διαστάσεις: 8,10,12,13,14,17 και 19 mm. Η καστάνια πρέπει να είναι με 
σπαστή κεφαλή 180ο
 Να παραδοθούν μέσα σε θήκη τακτοποίησης, με εκτυπωμένες τις διαστάσεις για εύκολη 
ανεύρεση του επιθυμητού κλειδιού. Το μέταλλο να είναι υψηλής ποιότητας και αντοχής, 
χρωμίου βαναδίου, κατάλληλα και για επαγγελματική χρήση. Η εγγύηση για την ποιότητα 
των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.

71) Για την Σειρά Άλεν πρέπει να έχουμε 10 κλειδιά Άλεν από ατσάλι Χρώμιο Βανάδιο (CR-
V) με γυαλιστερό φινίρισμα πάχους και τα εξής μεγέθη 
1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm,6mm, 8mm,10mm. Πρέπει κάθε εξάγωνο κλειδί 
να έχει κρεμαστεί σε ένα κρίκο. Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3 χρόνια.

72) Για την Μετροταινία πρέπει να είναι από ανθεκτικό εύκαμπτο υλικό μήκους  50 
μέτρων και πλάτους  12.5mm. . Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3 χρόνια.

73) Για το Μέτρο ρολό πρέπει να είναι διαστάσεων  3m x 16mm.Πρέπει να είναι με 
επίστρωση λάμας από πολυεστέρα Mylar για προστασία από τη φθορά και με 
επιχρωμιωμένο ατσάλινο κέλυφος ,κλιπ ζώνης και κουμπί μπλοκαρίσματος της λάμας και με 
κατηγορία ακριβείας ΙΙ και γάντζος σε θέση μηδέν ακριβείας  για εσωτερικές και εξωτερικές 
μετρήσεις. . Η εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.

74) Για το Δράπανο επαναφορτιζόμενο λιθίου πρέπει η τάση λειτουργίας να είναι   20V με 
μέγιστη ροπή  30Nm και ρύθμιση διάτρησης με κρούση και 2 μηχανικές ταχύτητες 
περιστροφής  καθώς και ρυθμιζόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο  0-350 / 0-1250 min-1 και 
ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες στροφές με το πάτημα της σκανδάλης καθώς και επιλογέα 
ρυθμιζόμενης ροπής με  22+1 θέσεις για ομοιόμορφο βίδωμα με σκαπτικό με κρούσεις  0-
4550 / 0-16250 bpm min-1 και ρύθμιση δεξιάς & αριστερής περιστροφής καθώς και 
ηλεκτρονικό φρένο για αυτόματο σταμάτημα του κινητήρα  με τσοκ  13mm με αυτόματο 
κλείδωμα και αντιολισθητική χειρολαβή  . Η μπαταρία πρέπει να είναι   1500mAh Li-ion και 
βάρος εργαλείου  1,52 kg. .Η Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3 χρόνια.

75) Για το Μικρό τροχό ηλεκτρικό πρέπει η τάση λειτουργίας να είναι 230 V με ονομαστική 
ισχύς 900 W και δίσκο 115 mm και ταχύτητα χωρίς φορτίο 11.000 rpm καθώς και κλείδωμα 
άξονα και συρόμενο είδος διακόπτη. Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι  ρυθμιζόμενος χωρίς 
εργαλείο και το μήκος καλωδίου στα  2 m με βοηθητική λαβή και μέγεθος άξονα 14 mm .Η 
Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.

76) Για τη Μικρή βαριοπούλα πρέπει να είναι από ανθρακούχο χάλυβα C45 με μεταλλικό 
κολάρο και σφήνες για συγκράτηση στην λαβή σύμφωνα με τα πρότυπα GS, TUV Rheinland, 
DIN-1193, 1041.Το βάρος δεν πρέπει να ξεπερνά τα  2000 γραμμάρια και το μήκος λαβής τα 
235 χιλιοστά. Η Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια.

77) Για το Σκερπάνι πρέπει να είναι από κραματωμένο χάλυβα με μερική βαφή στα άκρα 
(58-60 RC)  και βάρος 0.55 kg. Η Εγγύηση για την ποιότητα των υλικών πρέπει να είναι 





τουλάχιστον 3 χρόνια.

Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά  και αναλώσιμά θα πρέπει να είναι τις ίδιας εταιρίας να
ταιριάζουν  με  τα   αντίστοιχα  εργαλεία  μηχανήματα  και  να  έχουν  ανάλογη  εγγύηση,
ενδεικτική περιγραφή τους δίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό . 
Ο  ανάδοχος  προμηθευτής  θα  πρέπει  να  προμηθεύσει  τον  Δήμο  με  προϊόντα  επώνυμης
εταιρείας ή εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν και τα εμπορεύονται στην Ελλάδα τουλάχιστον
μία τριετία, με εξουσιοδοτημένο  service και επάρκεια ανταλλακτικών.
Όλα  τα  μηχανήματα  και  όλα  τα  ανταλλακτικά τους   θα  συνοδεύονται  από  φυλλάδια  με
αναλυτικές τις τεχνικές προδιαγραφές και εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά. 
Για όλα τα υλικά θα υπάρχουν φυλλάδια. 

Επίσης για όλα τα μηχανήματα απαιτείται εγγύηση καλής κατασκευής και λειτουργίας για
τουλάχιστον ένα με δύο χρόνια.
 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση, αλλά σε
αστοχία,   κακή  ποιότητα  των  υλικών  ή  κακή  κατασκευή  (ελαττωματικό)  η  εταιρεία
υποχρεώνεται σε άμεση αλλαγή  αντικατάσταση των προϊόντων αυτών.  

                                               Πέραμα   30/06/2017

Συντάχθηκε                                          Ελέγχθηκε                    Θεωρήθηκε

       Προϊστάμενος Τμήματος                           Προϊστάμενος Διεύθυνσης

                                               Πρασίνου                      Περιβάλλοντος – 

Ποιότητας Ζωής

Κόλλια Σταυρούλα      Κοτζαμάνης Νίκος                         Μουστάκης  Απόστολος 

Γεωπόνος  Π.Ε.                                                              Δρ. Χημικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Πρασίνου

ΜΕΛΕΤΗ: «  Προμήθεια   Εργαλείων και 
εξοπλισμού για το τμήμα Πρασίνου  »
Αρ. Μελέτης  11/2017 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π ΡΟ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α EIΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(σε τεμάχια)
ΤΙΜΗ

(σε  Ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ

(σε  Ευρώ)
1 Φυσητήρες χειρός 2 369 738

2 Ψεκαστήρας πλάτης βενζινοκίνητος 1 700 700

3 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο Τύπος 1 3 250 750

4 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο Τύπος 2 3 284 852
5 Χορτοκοπτικό Θαμνοκοπτικό βενζινοκίνητο 3 475 1425
6 Μπορντουροψάλιδο Βενζινοκίνητο 5 330 1650
7 Μηχανή γκαζόν βενζινοκίνητη 2 495 990
8 Κονταροπρίονο βενζινοκίνητο 5 745 3725

9
Ψεκαστικό βυτίο 500 λίτρων  με βενζινοκίνητο

ψεκαστικό συγκρότημα 1 1240 1240

10
Αλυσίδα ανταλλακτική για Βενζινοκίνητο

αλυσοπρίονο 3 15 45

11
Κορδονιέρα ανταλλακτική για Βενζινοκίνητο

αλυσοπρίονο 2 31 62
12 Μπουζί για αλυσοπρίονο 3 7 21
13 Λάμα ανταλλακτική  για αλυσοπρίονο 2 32 64

14 Κεφαλή μεσινέζας για χορτοκοπτικό 3 23 69
15 Κορδονιέρα μεσινέζας 2 34 68
16 Μπουζί για χορτοκοπτικό 3 7 21
17 Νήμα μεσινέζας κουλούρα 3 29 87

18 Εξάρτηση χειριστή χορτοκοπτικού 2 35 70
19 Σετ λάμες μπορντουροψάλιδου 2 62 124

20 Κορδονιέρα για μπορντουροψάλιδο 2 45 90
21 Μπουζί για μπορντουροψάλιδο 3 7 21

22 Αλυσίδα για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο 2 18 36
23 Κορδονιέρα για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο 2 35 70
24 Μπουζί για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο 3 7 21
25 Λάμα για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο 2 36 72
26 Δισκάκια τροχίσματος για αλυσίδα 5 15 75
27 Γκαζοτανάλια 2 23 46
28 Αλυσοκάβουρας 4 28 112
29 Τσιμπίδα κάβουρας 2 25 50
30 Καρότσι μεταφοράς 1 56,5 56,5
31 Σκύλα 4 9 36





32 Εμπροσθοκόφτης 2 13 26
33 Πλαγιοκόφτες 3 11 33
34 Πένσα 6 10 60
35 Ζεμπίλι λαστιχένιο 2 15 30
36 Χτένες ρυθμιζόμενες χωρίς κοντάρι 20 22 440
37 Τσουγκράνα  για να συνδέεται με κοντάρι 6 18 108

38 Σκαλιστήρι καλλιεργητής για σύνδεση με κοντάρι 2 18 36

39
Κοντάρια που συνδέονται με χτένες

,τσουγκράνες και καλλιεργητές 20 14 280
40 Κοντάρι αυξομειούμενο από 2-4 μ. 2 56 112
41 Κλαδευτήρι για κοντάρι αυξομειούμενο 2 65 130

42
Επαγγελματικό οδοντωτό πριόνι που συνδέεται

με λαβή και κοντάρι αυξομειούμενο 2 33 66
43 Λαβές για πριόνια 2 4 8

44 Πριόνια τοξωτά για πιο σκληρούς κλάδους 2 26 52
45 Πριόνια 10 21 210
46 Ψαλίδια κλαδέματος 10 16 160

47 Τσάπες λάσπης ενισχυμένες με κοντάρι 8 21 168
48 Πιρούνες 3 22 66
49 Κασμάδες 3 19 57
50 Τσεκούρι 2 46 92
51 Φυτευτήρι κήπου ,φτυαράκι 6 4 24

52 Σκούπα χτένα φύλλων τηλεσκοπική 10 14 140
53 Σκούπα καθαρισμού δρόμου κήπου 10 7 70
54 Μεγασάκοι, big bags 10 10 100
55 Καρότσι μεταφοράς χώματος 2 72 144
56 Ψεκαστήρας χειρός μικρός 1 11 11
57 Ψηφιακός μετρητής απόστασης λέιζερ 1 68 68
58 Μάσκα προστασία προσώπου με μεταλλικό

πλέγμα 3 11 33
59 Κώνος σήμανσης εύκαμπτος 10 18 180
60 Ωτοασπίδες 3 11 33
61 ταινίες σήμανσης 10 2 20
62 Κουλούρα λάστιχο νερό τύπος 1 3 12 36
63 Κουλούρα λάστιχο νερό τύπος 2 3 21 63
64 Ανέμες για λάστιχα ποτίσματος 2 37 74
65 Ποτιστήρια 10 λίτρων 5 7 35
66 Σφυρί μικρό 2 2,6 5,2
67 Σφυρί μεγάλο 2 3,85 7,7
68 Σειρά κατσαβίδια ίσια 2 14,8 29,6
69 Σειρά κατσαβίδια σταυρός 2 14,8 29,6
70

Σειρά κλειδιά γερμανοπολύγωνα 2 26,4 52,8
71 Σειρά Άλεν 2 3 6
72 Μετροταινία 2 14,3 28,6
73 Μέτρο ρολό 2 6,8 13,6
74

Δράπανο επαναφορτιζόμενο λιθίου 1 118 118
75 Μικρό τροχό ηλεκτρικό 1 53,5 53,5
76 Μικρή βαριοπούλα 1 7,72 7,72





77 Σκερπάνι 2 14,24 28,48

Σύνολο 16.943,30 €
ΦΠΑ  24% 4.066,39 €
Γενικό Σύνολο 21.009,69 €

                                                     Πέραμα  30/06/2017

      Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε

          Προϊστάμενος Τμήματος           Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης

Συντάχθηκε                                   Πράσινου                                           Περιβάλλοντος – 

Ποιότητας Ζωής

Κόλλια Σταυρούλα      Κοτζαμάνης Νίκος                        Μουστάκης  Απόστολος

Γεωπόνος  Π.Ε.                                                                     Δρ. Χημικός Μηχανικός

    

         





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Πρασίνου

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια   Εργαλείων και 
εξοπλισμού για το τμήμα Πρασίνου  »
Αρ. Μελέτης  11/2017

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο  :     
Η συγγραφή αυτή αφορά την «Προμήθεια Εργαλείων Κήπων» που θα καλύψει τις ανάγκες
του Δήμου.  Το συνολικό ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των
16.943,30 € .  Ο  Φ.Π.Α. είναι 24% και ανέρχεται στα 4.066,39 €€. Το τελικό σύνολο είναι
21.009,69 €€  και θα βαρύνει  τους κωδικούς Κ.Α. ΚΑ 35-7131.0002  με τίτλο «Προμήθεια

Εργαλείων Κήπων». 
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο  :
Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται βάσει Ν. 4412/2016
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο  :
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής :
α. Προϋπολογισμός μελέτης. 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
γ. Τεχνική περιγραφή.
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο  :
Στη  συνολική  τιμή  κάθε  προσφοράς  θα  περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  για  την  προμήθεια,
μεταφορά και παράδοση των υλικών στο φυτώριο του δήμου. Ο Προμηθευτής εγγυάται το
σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής προσφοράς. 
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο  : 
Κατά  την  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  των  ειδών  από  το  Δήμο,  θα  ελέγχονται
μακροσκοπικά οι  συσκευασίες και τα φυλλάδια με τις  προδιαγραφές που συνοδεύουν τα
υλικά. Θα δίνεται δυνατότητα 10 ημερών για αντικατάσταση των υλικών.  
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο  : 
Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας    
Η προμήθεια  θα γίνει ως και 20 ημέρες μετά από την επικοινωνία με τον προμηθευτή και την
υπογραφή της σύμβασης (εντολή της υπηρεσίας, ή φαξ, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) . 
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο  :  
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευμένων ειδών κάθε φορά θα γίνεται μετά την ολική με την
έκδοση  του  αντίστοιχου  χρηματικού  εντάλματος  από  τον  Δήμο  Περάματος  αφού
προηγουμένως προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τη νομιμότητα της δαπάνης.

                                                          Πέραμα  30/06/2017

      Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε

          Προϊστάμενος Τμήματος           Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Συντάχθηκε                                   Πράσινου                                           Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής

Κόλλια Σταυρούλα         Κοτζαμάνης Νίκος                 Μουστάκης  Απόστολος





Γεωπόνος  Π.Ε.                                                                     Δρ. Χημικός Μηχανικός     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Προμήθεια   Εργαλείων Κήπων 

ΕΝΤΥΠΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α EIΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ

(σε  Ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ

(σε  Ευρώ)

1 Φυσητήρες χειρός 2

2 Ψεκαστήρας πλάτης βενζινοκίνητος 1

3 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο Τύπος 1 3

4 Αλυσοπρίονο βενζινοκίνητο Τύπος 2 3

5 Χορτοκοπτικό Θαμνοκοπτικό 

βενζινοκίνητο

3

6 Μπορντουροψάλιδο Βενζινοκίνητο 5

7 Μηχανή γκαζόν βενζινοκίνητη 2

8 Κονταροπρίονο βενζινοκίνητο 5

9 Ψεκαστικό βυτίο 500 λίτρων 

βενζινοκίνητο

1

10 Αλυσίδα ανταλλακτική για 

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο

3

11 Κορδονιέρα ανταλλακτική για 

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο

2

12 Μπουζί για αλυσοπρίονο 3

13 Λάμα ανταλλακτική  για 

αλυσοπρίονο

2

14 Κεφαλή μεσινέζας για χορτοκοπτικό 3

15 Κορδονιέρα μεσινέζας 2

16 Μπουζί για χορτοκοπτικό 3

17 Νήμα μεσινέζας κουλούρα 3





18 Εξάρτηση χειριστή χορτοκοπτικού 2

19 Σετ λάμες μπορντουροψάλιδου 2

20 Κορδονιέρα για μπορντουροψάλιδο 2

21 Μπουζί για μπορντουροψάλιδο 3

22 Αλυσίδα για τηλεσκοπικό 

αλυσοπρίονο

2

23 Κορδονιέρα για τηλεσκοπικό 

αλυσοπρίονο

2

24 Μπουζί για τηλεσκοπικό 

αλυσοπρίονο

3

25 Λάμα για τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο 2

26 Δισκάκια τροχίσματος για αλυσίδα 5

27 Γκαζοτανάλια 2

28 Αλυσοκάβουρας 4

29 Τσιμπίδα κάβουρας 2

30 Καρότσι μεταφοράς 1

31 Σκύλα 4

32 Εμπροσθοκόφτης 2

33 Πλαγιοκόφτες 3

34 Πένσα 6

35 Ζεμπίλι λαστιχένιο 2

36 Χτένες ρυθμιζόμενες χωρίς κοντάρι 20

37 Τσουγκράνα  για να συνδέεται με 

κοντάρι 

6

38 Σκαλιστήρι καλλιεργητής για 

σύνδεση με κοντάρι

2

39 Κοντάρια που συνδέονται με 

χτένες ,τσουγκράνες και 

καλλιεργητές

20





40 Κοντάρι αυξομειούμενο από 2-4 μ. 2

41 Κλαδευτήρι για κοντάρι 

αυξομειούμενο

2

42 Επαγγελματικό οδοντωτό πριόνι 

που συνδέεται με λαβή και κοντάρι 

αυξομειούμενο

2

43 Λαβές για πριόνια 2

44 Πριόνια τοξωτά για πιο σκληρούς 

κλάδους 

2

45 Πριόνια 10

46 Ψαλίδια κλαδέματος 10

47 Τσάπες λάσπης ενισχυμένες με 

κοντάρι

8

48 Πιρούνες 3

49 Κασμάδες 3

50 Τσεκούρι 2

51 Φυτευτήρι κήπου ,φτυαράκι 6

52 Σκούπα χτένα φύλλων τηλεσκοπική 10

53 Σκούπα καθαρισμού δρόμου κήπου 10

54 Μεγασάκοι, big bags 10

55 Καρότσι μεταφοράς χώματος 2

56 Ψεκαστήρας χειρός μικρός 1

57 Ψηφιακός μετρητής απόστασης 

λέιζερ

1

58 Μάσκα προστασία προσώπου με 

μεταλλικό πλέγμα

3

59 Κώνος σήμανσης εύκαμπτος 10

60 Ωτοασπίδες 3

61 ταινίες σήμανσης 10





62 Κουλούρα λάστιχο νερό τύπος 1 3

63 Κουλούρα λάστιχο νερό τύπος 2 3

64 Ανέμες για λάστιχα ποτίσματος 2

65 Ποτιστήρια 10 λίτρων 5

66 Σφυρί μικρό 2

67 Σφυρί μεγάλο 2

 68 Σειρά κατσαβίδια ίσια 2

69 Σειρά κατσαβίδια σταυρός 2

70 Σειρά κλειδιά γερμανοπολύγωνα 2

71 Σειρά Άλεν 2

72 Μετροταινία 2

73 Μέτρο ρολό 2

74 Δράπανο επαναφορτιζόμενο λιθίου 1

75 Μικρό τροχό ηλεκτρικό 1

76 Μικρή βαριοπούλα 1

77 Σκερπάνι 2

Της ατομικής επιχείρησης / ημεδαπό νομικό πρόσωπο ..……………………………………………………………….με έδρα 
……………………οδός ……………………… αριθμός ……… Τ.Κ. …………τηλεφ. …………….. κινητό τηλ. ……………………. αρ.
τηλε/τυπου (fax) ..…..…………..Αφού έλαβα γνώση των όρων & των λοιπών στοιχείων της μελέτης , 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα 
ανωτέρω και αναλαμβάνω την προμήθεια των ανωτέρω ειδών.

Ημερομηνία
Υπογραφή

                                                                                    
                                                                                Σφραγίδα





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 φορέαi  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 208 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Τηλέφωνο: 210-4092265 Κ 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   Εργαλείων και εξοπλισμού για το τμήμα Πρασίνου  

CPV): [44510000] Εργαλεία  
        [ ……………………….]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθειες   
- Η σύμβαση διαχωρίζεται σε 1 ομάδα για το σύνολο των 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 αρμόδιοιii :
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 
άλλουςiv;

[] 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  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.

xviiΕπαναλάβετε 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 

xxiiΕπαναλάβετε 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)

xxvΆρθρο 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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