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ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/08/2018    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                         
ΤΗΛ/ΦΑΞ :213-2037265 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»      

                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                                                                                  ΠΡΟΣ 
                                                                                                   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
                                                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 6.787,00 € πλέον ΦΠΑ  σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 12/2018 με αρ. πρωτ.: 12897/12503/01-08-2018 

Μελέτης του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

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

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά συνοδευόμενη από τις 

τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών για τα ανωτέρω μέχρι και την 29/08/2018 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 

υπό προμήθεια ειδών. 

Προσφορές που θα κατατεθούν και δεν αφορούν το σύνολο των ειδών ανά υποομάδα δεν θα 

ληφθούν υπ’ όψη .   

  

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   και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.perama.gr  

mailto:promithies@perama.gr
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126578
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.perama.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- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΕΥΔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τμήμα Πρασίνου 

                                                                 Πέραμα  01/08/2018 
                                                                               Αριθμ. Πρωτοκ. : 12897/12503 

 

 

 

Μελέτη : « Εργασίες μυοκτονίας –απεντομώσεις» 

 
 
 
 
ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ :12 /2018 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  
 1) Κ.Α. : 10-6275.0002 διαθέσιμου ποσού 2.000 Ευρώ 
2)  Κ.Α  : 15-6275.0001 διαθέσιμου ποσού 2.000 Ευρώ   
3) Κ.Α. :  35-6275.0001  διαθέσιμου ποσού 5.600 Ευρώ   

   
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΑΠΑΝΗΣ:  6.787€ 
            ΦΠΑ 24%  :  1.628,88€  
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  :  8.415,88€ Ευρώ 

                   CPV : 90921000-9 

 

 
 

 
                       
                                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΜΕΛΕΤΗ : « Εργασίες μυοκτονίας –
απεντομώσεις» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                           

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αρ. Μελέτης:  12   /2018 

Τμήμα Πρασίνου 

 

   

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η μελέτη αφορά σε εργασίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, σε κτίρια που στεγάζονται οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες, σε κοινόχρηστους  χώρους,  φρεάτια ομβρίων,  όπως περιγράφονται  και παρακάτω ανά 
ομάδα εργασίας. 
 
Ο Μ Α Δ Α  1     : Δαπάνες για την απεντόμωση – μυοκτονία χώρων Δημοτικού καταστήματος ( 
Δημαρχείο – Κ.Ε.Π.) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ποσού  692  € (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑ  : 10-6275.0002 
 
Ο Μ Α Δ Α    2 : Δαπάνες για την απεντόμωση – μυοκτονία χώρων της Κοινωνικής Υπηρεσίας  ( 
Πρόνοια –Κ.Α.Π.Η.  και χώρων της Υπηρεσίας Πολιτισμού και άθλησης ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ποσού  1585€ (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ : 15-6275.0001 
 

Ο Μ Α Δ Α    3 : Δαπάνες για μυοκτονία και απεντομώσεις στους χώρους της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
και μυοκτονά σε φρεάτια.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ποσού  4510€ (χωρίς το Φ.Π.Α. 24%) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ : 35-6275.0001   
 

 
     
Για τις εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίες - απαιτείται καταγραφή, παρακολούθηση, λαμβάνοντας  
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία ανθρώπων, ζώων, περιβάλλοντος όπως προβλέπεται στο 
ΠΔ 205/2001 και  σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Συμβουλίου. Σε κάθε εφαρμογή καταπολέμησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 
εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους και 
θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις και μέτρα κατά την χρήση του βιοκτόνου, (όπως 
περιγράφονται και στα έντυπα ΜSDS  (Material Safety Data Sheet) δηλαδή φύλλα δεδομένων 
ασφαλείας υλικών του αντίστοιχου σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος. 

 
 
 
 

Πέραμα  01/08/2018 
 

Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
Κόλλια Σταυρούλα 

                                          Γεωπόνος  Π.Ε. 

 
 
 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΜΕΛΕΤΗ : « Εργασίες μυοκτονίας –
απεντομώσεις» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                           

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αρ. Μελέτης:  12   /2018 

Τμήμα Πρασίνου 

 

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

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

Κ.Α. : 10-6275.0002  

α/α ΧΩΡΟΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΓΡΟΎ ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 Δημαρχείο      400 150 1 150 

2 

δολώματα σε παγίδες 
Δημαρχείου μέσα και 

έξω - Κ.Ε.Π.   8     2,5 2 40 

3 
Δόλωση σε φρεάτια 

Δημαρχείου  8     4,5 2 72 

4 ελεύθερα δολώματα 10     2,5 2 50 

5 ψεκασμός φρεατίων    20   6 2 240 

6 Κ.Ε.Π.      150 50 1 50 

7 νέες παγίδες  5     12   60 

8 

παστίλιες για 
πλημμυρισμένα 

φρεάτια  10     3 2 30 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κ.Α  : 15-6275.0001 

α/α ΧΩΡΟΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΓΡΟΎ ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

9 
Κοινωνική Υπηρεσία 

( πρόνοια)     80 40 1 40 

10 Εξωτερική επιφάνεια    10   6 1 60 

11 Α' ΚΑΠH     270 100 1 100 

12 
Ψεκασμός υπογείου 

για κουνούπια   10   6 1 60 

13 Β΄ΚΑΠH     250 40 1 40 

14 Γ' ΚΑΠH     100 50 1 50 

15 ΚΑΠH  ΙΚΟΝΙΟΥ     100 50 1 50 

16 Πνευματικό κέντρο     200 80 1 80 

17 εξωτερική επιφάνεια    10   6 1 60 

18 βιβλιοθήκη     80 30 1   

19 

κολυμβητήριο 
ψεκασμός 
δεξαμενής 

κολύμβησης   50   7 2 700 





20 
Δολώματα σε 

παγίδες 17     2,5 2 85 

21 

παστίλιες για 
πλημμυρισμένα 

φρεάτια  10     3 2 30 

22 Ελεύθερα δολώματα 10     2,5 2 50 

23 Ψεκασμός φρεατίων    10   6 2 120 

24 νέες παγίδες  5     12   60 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Κ.Α  : 35-6275.0001   

α/α ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΓΡΟΎ ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

 25 

αριθμός 
φρεατίων Δήμου  300     3 1 900 

26  

αριθμός 
φρεατίων εντός 

διοικητικών 
ορίων του Δήμου 
και αρμοδιότητας 
της περιφέρειας 300     3 1 900 

 27 

επανάλληψη 
δολωσης 
φρεατίων 300     5 1 1500 

28  

Ελεύθερα 
δολώματα για 

ποντίκια σε 
ορύγματα  90     2,5 2 450 

29  

δολώματα σε 
παγίδες  20     2,5 2 100 

 30 
ψεκασμούς 
επιφανειών    100   6 1 600 

 31 

απεντόμωση στα 
κτίρια της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  ( 

τμήμα 
καθαριότητας, 
τμήμα κίνησης, 

τμήμα πρασίνου )     100 60 1 60 

 

 

Πέραμα   01/08/2018 

 

Συντάχθηκε                                                                                                        Θεωρήθηκε 
                                                                                                 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                                       Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 

 

 
Κόλλια Σταυρούλα                                

Γεωπόνος  Π.Ε.                                                                                                    Μουστάκης  Απόστολος 

                                                                                                                              Δρ. Χημικός Μηχανικός 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΜΕΛΕΤΗ : « Εργασίες μυοκτονίας –
απεντομώσεις» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                           

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αρ. Μελέτης:    12 /2018 

Τμήμα Πρασίνου 

 

 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

K.A.E. 10-6275.0002 692,00 

Φ.Π.Α. 24 % 166,08 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1 858,08 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

K.A.E. 15-6275.0001 1.585,00 

Φ.Π.Α. 24 % 380,40 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2 1.965,40 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

K.A.E.35-6275.0001 4.510,00 

Φ.Π.Α. 24 % 1.082,40 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3 5.592,40 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

K.A.E. 10-6275.0002 858,08 

K.A.E. 15-6275.0001 1.965,40 

K.A.E.35-6275.0001 5.592,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.415,88 

 
Πέραμα   01/08/2018 

 

Συντάχθηκε                                                                                                        Θεωρήθηκε 
                                                                                                 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                                       Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 

 

 

Κόλλια Σταυρούλα                                

Γεωπόνος  Π.Ε.                                                                                                    Μουστάκης  Απόστολος 

                                                                                                                              Δρ. Χημικός Μηχανικός 

 

 

 

 





 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΜΕΛΕΤΗ : « Εργασίες μυοκτονίας –
απεντομώσεις» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                           

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αρ. Μελέτης:   12  /2018 

Τμήμα Πρασίνου 

 

 
ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ 
Οι εργασίες απεντόμωσης αφορούν : 

1. Στα κτίρια του Δήμου με στόχο τη μείωση του πληθυσμό των επιβλαβών εντόμων υγειονομικής 
σημασίας (κατσαρίδες, μυρμήγκια, ακάρεα, κ.α.), ώστε να μην προκαλούν όχληση και πιθανή 
απειλή για την Δημόσια Υγεία. Τα κτίρια του Δήμου που θα γίνουν οι απεντομώσεις είναι: το 
Δημαρχείο, 1ος , 2ος , 3ος όροφος, εκτός γραφείων, το Κ.Ε.Π. , η Βιβλιοθήκη, το Πνευματικό Κέντρο, 
στην Πρόνοια (Κοινωνική Υπηρεσία), Α'  ΚΑΠΗ, Β΄ ΚΑΠΗ Γ΄ ΚΑΠΗ, ΚΑΠΗ Ικονίου, γραφεία 
Κίνησης και καθαριότητας στο πρώην νεκροταφείο και σε μεμονωμένους εξωτερικούς χώρους. 

2. Στους εσωτερικούς χώρους θα γίνει απεντόμωση με ψεκασμό χαμηλής πίεσης. Οι εργασίες θα 
γίνουν σε όλα  τα υπόγεια, λεβητοστάσια, διαδρόμους, τουαλέτες, περιμετρικά στα  σοβατεπί, 
γωνίες, ή σε σημεία με υγρασία κ.α - στις εισόδους των κτιρίων,  καθώς και όποιος άλλος χώρος 
υποδειχθεί από την επίβλεψη του έργου ή από αρμόδιο υπάλληλο του χώρου. Ψεκάζουμε μόνο 
στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα. Ο ψεκασμός γίνεται από απόσταση 20-50 εκ. από τις 
επιφάνειες, μέχρι αυτές να διαβραχούν καλά, χωρίς να υπάρχει εκροή υγρού. Στις κουζίνες και 
τα κυλικεία των χώρων θα προστεθεί και κατσαριδοκτόνο τζελ, για πρόσθετη κάλυψη από τις 
κατσαρίδες. Το τζελ είναι άοσμο και δεν αφήνει ορατά υπολείμματα, δεν έχει σήμανση 
τοξικότητας και είναι κατάλληλο για τις κουζίνες, όπου η αποθήκευση τροφίμων, σκευών μέσα 
σε ντουλάπια καθιστά αδύνατη την εφαρμογή με ψεκασμό.  Στους εσωτερικούς χώρους που 
γίνεται απεντόμωση, ο ανάδοχος πρέπει να κολλάει αυτοκόλλητο με τα αναγραφόμενα 
σκευάσματα, τα στοιχεία της εταιρείας και την υπογραφή του υπευθύνου επιστημονικού 
συνεργάτη, που παρακολουθεί και ελέγχει την όλη εφαρμογή. Ο ψεκασμός θα γίνει με ένα 
σκεύασμα ή δύο συνδυαστικά με συμβατά μεταξύ τους. Το ένα θα είναι alfacypermethrin,  θα 
καταπολεμά όλα τα στάδια των εντόμων και θα έχει και ωοκτόνο δράση .  

3. Κατά την εντομοκτονία στα κλειστά συστήματα με δυσκολία πρόσβασης ( κλειστά φρεάτια, 
σιφώνια  κ.α.) θα χρησιμοποιηθεί νεφελοψεκασμός  με ηλεκτρικό εκνεφωτήρα (fogger) 
ψυχρού ψεκασμού  και ενδεικτική ποσότητα ½ lt διαλύματος/φρεάτιο. 

4. Όπου προβλέπεται από την μελέτη, θα γίνει ψεκασμός περιμετρικά του αύλειου χώρου και της 
εξωτερικής πλευράς του κτηρίου. Ο σωστός  εντοπισμός των σημείων αυτών βελτιώνει την 
αποτελεσματικότητα του ψεκασμού. Θα προτιμηθούν σκευάσματα,  στα  οποία  αναγράφεται 
η καταλληλότητα τους για εξωτερικούς χώρους. Και εδώ πρέπει να επιλεγεί και εντομοκτόνο 
δράση που να καλύπτει όλα τα στάδια του εντόμου , ακόμα και ωοκτόνο δράση. Ο ψεκασμός 
γίνεται μόνο με διαβροχή στις επιφάνειες.  Στους  υπαίθριους  χώρους  θα γίνει ψεκασμός, μόνο 
όπου εμφανίζονται έντονα προβλήματα με κουνούπια ή  με άλλα έντομα. Οι δραστικές ουσίες 
θα πρέπει να έχουν α) έγκριση κυκλοφορίας για την καταπολέμηση εντόμων σε κατοικημένους 
χώρους από το Υπ.Α.Α.Τ. για την Ελληνική αγορά, β) να ανήκουν στη κατηγορία των 
πυρεθρινοειδών, καρβαμιδικών ή νεονικοτινοειδών και να έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης και 
μικρή οξεία τοξικότητα.  γ) να είναι <<άοσμο>>, να μην λερώνει και να μην χρωματίζει τις 
επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται.   

5. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
του προϊόντος όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του φαρμάκου. Στους εξωτερικούς 
χώρους επιλέγεται η δοσολογία για την καταπολέμηση ιπτάμενων και όχι βαδιστικών. Πρέπει 
να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης που έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας 
αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την 
δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να 
γίνεται παρουσία του επιβλέποντα της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του 
προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του φαρμάκου ( μίξη – ανάδευση). Πριν την 
παρασκευή ελέγχονται οι κλειστές συσκευασίες για την ουσία και την ημερομηνία λήξης. 





6. Όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά σε φρεάτια  ή σε χώρους πρασίνου , θα πρέπει να 
καταγράφονται και να αναφέρονται στην Υπηρεσία και να τοποθετούνται οι  παστίλιες . 

7. Στο κολυμβητήριo στις δεξαμενές κολύμβησης που δεν χρησιμοποιούνται συγκεντρώνονται 
όμβρια νερά και αναπτύσσονται προνύμφες κουνουπιών. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
χρησιμοποιηθεί το diflubenzuron . 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 
Οι εργασίες μυοκτονίας έχουν στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των ποντικιών Rattus norvegicus 
(αρουραίος των υπονόμων), Rattus rattus και Mus musculus (οικιακό ποντίκι). Ο ετήσιος περιορισμός 
του πληθυσμού τους αποτελεί βασικό στοιχείο για την προάσπιση της Δημόσιας υγείας. 
 Έτσι προβλέπονται  οι παρακάτω επεμβάσεις: 
α) Τοποθέτηση μυοκτόνων σκευασμάτων σε φυσικά ορύγματα που είναι φωλιές των παραπάνω ειδών. 
Ιδιαίτερα το Rattus norvegicus  δημιουργεί τις φωλιές τους στην παράκτια περιοχή (π.χ. αρμός, 
νεκροταφείο, μουσείο, τεχνικό λύκειο, θέατρο, προβλήτα) και μέσω των φρεατίων ομβρίων, αναζητούν 
την τροφή τους σε υπερχειλισμένους ή ανοιχτούς κάδους σκουπιδιών ή ακόμα και στα ίδια τα φρεάτια 
, όταν δεν έχουν καθαριστεί. 
β) Τοποθέτηση μυοκτόνων σκευασμάτων στα  φρεάτια των ομβρίων.  
γ) Τοποθέτηση μυοκτόνων σκευασμάτων σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους υπηρεσιών 
και κτιρίων. 
δ) Τοποθέτηση  νέων δολωματικών σταθμών μόνο όπου υπάρχει ανάγκη .  
 
    Για την μυοκτονία θα χρησιμοποιηθούν αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δολώματα β γενιάς ενός 
γεύματος (brodifacoum, difenacum, bromadiolone,) με την μορφή κέρινων κύβων 20-25 γρ. έκαστο. Τα 
δολώματα αυτά ανταγωνίζονται την παραγωγή της βιταμίνης Κ1 που συμβάλλουν στην πήξη του 
αίματος.  Ο σταδιακός θάνατος δεν δημιουργεί στο υπόλοιπο του πληθυσμού διστακτικότητα για το 
δόλωμα και συνεχίζει να έχει αποτέλεσμα. Οι κύβοι υπάρχουν έτοιμοι στο εμπόριο και θα έχουν τρύπα, 
για να μπορούν να κρεμαστούν στα φρεάτια , ενώ η κέρινη επικάλυψη παρεμποδίζει την αλλοίωση τους 
από την υγρασία. Στους δολωματικούς σταθμούς που βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους δεν 
χρειάζεται να υπάρχει ανθεκτικότητα για την υγρασία. Επειδή η τελευταία εφαρμογή έγινε με 
brodifacoum,  προκειμένιου να αποφευχθεί η ανθεκτικότητα  η πρώτη επέμβαση θα είναι με κάποιο 
από τα άλλα δολώματα.  
 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ 
 Θα τοποθετηθούν δολώματα σε φρεάτια ομβρίων.  Θα δοθεί χάρτης με τους δρόμους που υπάρχουν τα 
φρεάτια. Υπολογίζονται εντός του Περάματος περίπου στα 600 φρεάτια. Στην δεύτερη επανάληψη  θα 
είναι λιγότερα 300 και μόνο σε περιοχές που εμφανίζεται έντονα το πρόβλημα. Πριν την πρώτη  δόλωση 
στα φρεάτια, θα πρέπει να γίνει έλεγχος για την κατάσταση των φρεατίων Στα υπερχειλισμένα φρεάτια 
δεν θα γίνουν  εργασίες δολώσεως. Στα υπόλοιπα θα αφαιρούνται τα σύρματα  και τα υπολείμματα από 
τα δολώματα του 2017 και θα στερεώνονται τα νέα δολώματα σε ένα παλαιό σύρμα ή σε ένα 
καινούργιο. Το σύρμα θα κρέμεται από μία σχάρα του φρεατίου που θα βρίσκεται 5-10 εκ. πάνω από 
την κάτω στάθμη του φρεατίου ή με δύο σύρματα στην αρχή και το τέλος του φρεατίου. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και οι δύο μεθοδολογίες. Η δόση εφαρμογής σε κάθε φρεάτιο είναι  20- 25 γρ.. Στο 
τέλος στης πρώτης εφαρμογής θα δωθεί χάρτης με τα φρεάτια εφαρμογής . Θα υπάρξει εκτίμηση της 
κατάστασης μετά από ένα – δύο μήνες από τον ανάδοχο και θα υπάρξει η έκθεση αναφοράς για τα 
φαγωμένα δολώματα. Μετά θα αξιολογηθεί και θα υλοποιηθεί και η δεύτερη εφαρμογή μόνο σε 300 
φρεάτια.  Και με δόση εφαρμογής ανά φρεάτιο 40-50 γρ.Τα σκευάσματα μυοκτονίας που θα 
χρησιμοποιηθούν στην πρώτη εφαρμογή δεν θα πρέπει να είναι brodifacoum, γιατί χρησιμοποιήθηκε 
στην τελευταία περυσινή εφαρμογή. και να κατατεθεί έκθεση με τα σημεία έντονης κινητικότητας των 
τρωκτικών. 
 
 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
Αντικατάσταση  δολωμάτων στους ήδη τοποθετημένους σταθμούς με ένα κηρώδες τεμάχιο των 20-25 
γρ. έκαστος και φέρει εξωτερικά αυτοκόλλητο για αρίθμηση και επισήμανση επεμβάσεων, καθώς και 
το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε. Στην δεύτερη εφαρμογή όπου υπάρχει πρόβλημα θα 
τοποθετηθούν διπλά κηρώδη τεμάχια . Όπου υπάρχει έντονο πρόβλημα θα τοποθετηθούν οι νέες 
παγίδες . Αυτό θα προκύψει κατά την δεύτερη εφαρμογή , και μετά από κοινή πρόταση του μυοκτόνου 
, με την Υπηρεσία.    Επίσης στα φυσικά ορύγματα θα τοποθετηθούν κηρώδη τεμάχια των 20-25 γρ., 
μετά από σύστασή της υπηρεσίας για τα σημεία δόλωσης. Στην πρώτη εφαρμογή δεν θα πρέπει να είναι 
brodifacoum, γιατί χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία περυσινή εφαρμογή 
 

1. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 





Οι δολωματικοί σταθμοί θα δολωνονται με ένα τεμάχιο των 20-25 γρ. έκαστος και θα φέρουν εξωτερικά 
αυτοκόλλητο με αρίθμηση και επισήμανση επεμβάσεων καθώς και το σκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε.  

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Όσο αφορά τους δολωματικούς σταθμούς θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. α) Το 
υλικό κατασκευής των δολωματικών σταθμών πρέπει να έχει  μεγάλο χρόνο διαρκείας  σταθερότητας 
και υψηλή αντοχή στον ήλιο, β) Ανοιγόμενο κάλυμμα και ασφαλές κλείδωμα. Το άνοιγμα του σταθμού 
θα γίνεται μόνο με  χρήση κλειδιού για αντικατάσταση των δολωμάτων, αντίγραφο του οποίου θα 
παραδοθεί στην υπηρεσία  γ) καλός σχεδιασμός - ιδανικό άνοιγμα οπής κατάλληλο για όλα τα είδη 
τρωκτικών γ) άθραυστο και ασφαλές υλικό δ) πολύ καλό στερέωμα στο έδαφος. 
 
ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    
α) Ο ανάδοχος  πριν την εκτέλεση της εργασίας, θα πρέπει να ενημερώσει και να συμφωνήσει με την  
Υπηρεσία για τα σκεύασματα  που θα χρησιμοποιήσει και για την ημερομηνία εφαρμογής.  
β) Τα σκευάσματα  απεντόμωσης, μυοκτονίας, που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν όλες τις 
σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και σήμανσης. Τα σκευάσματα  απεντόμωσης και μυοκτονίας να 
έχουν έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας ως «προϊόντα δημόσιας υγείας» να είναι άοσμα κατάλληλα 
για χρήση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς κατοικημένους χώρους και να είναι  ακίνδυνα για τον 
άνθρωπο. 
γ) Θα  πρέπει να λαμβάνονται τα  απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που έχουν καθοριστεί με την έγκριση 
κυκλοφορίας αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την δημόσια υγεία 
και το οικοσύστημα  σύμφωνα με το Π.Δ 205/2001 και  σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συμβουλίου. Οι παραπάνω προαναφερόμενες εργασίες απαιτούν συνεχή 
επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή.  
  δ) Το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο και θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα αναγκαία μέσα 
προφύλαξης για τους εργαζομένους (γάντια, μάσκες, , φόρμες κ.α.). Επίσης κατά την εκτέλεση των 
εργασιών στην λεωφόρο ,όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση διερχομένων αυτοκινήτων, θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και για τους διερχομένους. 
  ε) Οι συσκευασίες θα είναι κλειστές και δεν θα υπάρχουν στοιχεία αλλοίωσης.  
  Στ) Ο ανάδοχος πρέπει  κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μυοκτονία να διατηρεί φάκελο, που 
θα περιλαμβάνει : 

1. Την σχετική άδεια μυοκτονίας – απεντόμωσης, η οποία να είναι σε ισχύ στο χρονικό διάστημα 
εφαρμογής της συγκεκριμένης εργασίας.  

2. Την σύμβαση της εργασίας.  
3. Τις εγκρίσεις των φαρμάκων που χρησιμοποιεί. 
4. Ημερολόγιο εργασιών ( ποιες μέρες έγιναν οι επεμβάσεις ) 
5. Βεβαιώσεις ή αυτοκόλλητα στους αντίστοιχους χώρους που έγιναν οι εφαρμογές απεντόμωσης.  
6. Χαρτογράφηση των εργασιών του  

    ζ) μετά την πρώτη εφαρμογή και πριν τη δεύτερη θα υπάρξει έκθεση για την παρουσία και την 
κινητικότητα των τρωκτικών. Θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και θα υπάρξει η δεύτερη επιλεγμένη 
εφαρμογή .  
 
Τα στοιχεία του φακέλου θα παραδοθούν και στην υπηρεσία  για μελλοντική χρήση. 
Οι εφαρμογές γίνονται με ευθύνη του αναδόχου υπό την επίβλεψη έμπειρου επιστήμονα και 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα . Η υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη εξαιτίας πράξης ή παράλειψης 
του αναδόχου.     
    H Υπηρεσία μετά από συμφωνία με τον ανάδοχο μπορεί να αυξήσει κάποιες εργασίες μειώνοντας 
κάποιες άλλες αντίστοιχου προϋπολογισμού, σε περίπτωση υπάρξουν μη προβλεπόμενες ανάγκες στην 
Δημόσια Υγεία. 
     

Πέραμα   01/08/2018 

 

Συντάχθηκε                                                                                                        Θεωρήθηκε 
                                                                                                 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                                     Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 
Κόλλια Σταυρούλα                                

Γεωπόνος  Π.Ε.                                                                                                    Μουστάκης  Απόστολος 

                                                                                                                              Δρ. Χημικός Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                           

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αρ. Μελέτης:    12 /2018 

Τμήμα Πρασίνου 

 
             

 

 
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  :      
    Οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αφορούν τις άμεσες ανάγκες για τιε εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης σε 
Δημοτικά κτήρια κοινόχρηστους χώρους και φρεάτια του Δήμου Περάματος  για το έτος 2018.  
 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης για την προμήθεια υλικών άρδευσης για το τμήμα πρασίνου 
ανέρχεται στο ποσό των 6.787€ επιβαρυνόμενο με  ΦΠΑ 24%  ύψους 1.628,88€  και συνολική δαπάνη 8.415,88€ .  Θα 
βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου  στους Κωδικούς  : 
   
 
Ο Μ Α Δ Α  1     : Δαπάνες για την απεντόμωση – μυοκτονία χώρων Δημοτικού καταστήματος ( Δημαρχείο – Κ.Ε.Π.) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ποσού  692  € (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑ  : 10-6275.0002 
 
Ο Μ Α Δ Α    2 ; Δαπάνες για την απεντόμωση – μυοκτονία χώρων της Κοινωνικής Υπηρεσίας  ( Πρόνοια –Κ.Α.Π.Ι.  και 
χώρων της Υπηρεσίας Πολιτισμού και άθλησης ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ποσού  1585€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ : 15-6275.0001 
 
Ο Μ Α Δ Α    3 : Δαπάνες για μυοκτονία και απεντομώσεις στους χώρους της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και μυοκτονά 
σε φρεάτια.  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ποσού  4510€ (χωρίς το Φ.Π.Α.) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑ : 35-6275.0001   
 
 
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. 
δ. Η σύμβαση 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο : 
Χρόνος εκτέλεσης εργασίας     
Η εργασία θα εκτελεστεί μέχρι το τέλος του 2018 
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν ως και 5 ημέρες μετά από την επικοινωνία με τον προμηθευτή (εντολή της υπηρεσίας, ή 
φαξ, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες θα γίνουν τμηματικά μετά από 
συμφωνία με την αρμόδια Υπηρεσία και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο :  
 Βεβαιώσεις για την συμμετοχή  του 
1)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή 
της επιχείρησης από διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου.  
2) Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τη με αριθ. 
πρωτ.183897 / 1-10-1985 (ΦΕΚ Β'655) Υπουργική Απόφαση περί “Καταπολέμησης εντόμων ή τρωκτικών σε 
κατοικημένους χώρους” και το άρθρο 49 παρ.1 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α8).  
3)Έκθεση με τα σκευάσματα που προτείνει η εταιρεία για κάθε είδος εργασίας  και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της μελέτης( εντομοκτόνο για τα φρεάτια, για τους εσωτερικούς  χώρους τους εξωτερικούς, σκευάσματα μυοκτονίας, 
τζελ , δολωματικοί σταθμοί)  που προτείνει ο ανάδοχος για το κάθε είδος εφαρμογής   
β)Τεχνικές προδιαγραφές των δολωματικών σταθμών.   





γ)Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει εκνεφωτή ψυχρού τύπου και να αναφέρει το τύπο που θα χρησιμοποιήσει στην 
ανάλογη εργασία, όπως περιγράφεται στην μελέτη. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο :  
Ανακήρυξη μειοδότη 
Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της 
προσφοράς και για τις τρεις ομάδες, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών ότι ο  φάκελος και 
η προσφορά του πληρεί τις προδιαγραφές της μελέτης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο : 
 Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς 
και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
1. Έγκριση της υπηρεσίας για την έναρξη, την εφαρμογή και  την επανάληψη εργασιών. 
2. Να ακολουθεί τις οδηγίες που περιγράφονται από την μελέτη. 
3. Την τήρηση του φακέλου, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και  μέχρι την λήξη των εργασιών. 
4.  Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης α)για την χρήση των βιοκτόνων σύμφωνα με τις 
οδηγίες της έγκρισης β) για την χρήση των μηχανημάτων  εργαλείων  των μεταφορικών μέσων και γενικότερα της 
ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου.  

5. Την εφαρμογή της  ισχύουσας νομοθεσίας και διατάξεων, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός 
για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
 Υποχρεώσεις του εντολέα  
 Την συνεργασία με τον ανάδοχο, την  παρακολούθηση των εργασιών, την βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία για 
την ορθή περαίωση των εργασιών και την έγκαιρη τήρηση των οικονομικών του υποχρεώσεων σε εύλογο χρονικό 
διάστημα μετά το πέρας των εργασιών. Μπορεί να προτείνει την μείωση των εργασιών αν δεν υπάρχει αναγκαιότητα, 
αλλά δεν θα ξεπερνά το 15% 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο   
 Ανωτέρα βία 
 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για 
την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση. Ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
  Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
 ΑΡΘΡΟ 11ο    
Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται                                                           στα 
8415,88€ Ευρώ, με το ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού που θα δοθεί. Η καταβολή του ως 
άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και ανάλογα με την παράδοση των 
εργασιών. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών κάθε φορά θα γίνεται μετά την ολική ή τμηματική παραλαβή τους, με 
την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από τον Δήμο Περάματος . Οι εργασίες  (τμηματικές – συνολικές) 
θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση 
για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.      

 
 Πέραμα   01/08/2018 

 

Συντάχθηκε                                                                                                        Θεωρήθηκε 
                                                                                                 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                                     Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 

 

Κόλλια Σταυρούλα                                                                                                        Μουστάκης  Απόστολος 

Γεωπόνος  Π.Ε                                                                                                                 Δρ. Χημικός Μηχανικός.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                           





 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              Προς το Δήμο Περάματος 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                         για αρμόδια επιτροπή 
(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ  
   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ    

CPV:90921000-9 
 

  
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
Πρωτ……………………………….πρόσκλησή σας  η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι  την __/__ 
/2018. 

(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον ενενήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα 
της διενέργειας της πρόσκλησης) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
Κ.Α. : 10-6275.0002  

 

α/α ΧΩΡΟΙ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΓΡΟΎ ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 Δημαρχείο      400  1  

2 

δολώματα σε 
παγίδες Δημαρχείου 
μέσα και έξω - Κ.Ε.Π.   8      2  

3 
Δόλωση σε φρεάτια 

Δημαρχείου  8      2  

4 ελεύθερα δολώματα 10      2  

5 ψεκασμός φρεατίων    20    2  

6 Κ.Ε.Π.      150  1  

7 νέες παγίδες  5         

8 

παστίλιες για 
πλημμυρισμένα 

φρεάτια  10      2  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 1  

Φ.Π.Α. 24 % ΠΙΝΑΚΑ 1  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Κ.Α  : 15-6275.0001 
 

α/α 
ΧΩΡΟΙ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΓΡΟΎ ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

9 

Κοινωνική 
Υπηρεσία ( 
πρόνοια)     80  1  

10 
Εξωτερική 
επιφάνεια    10    1  

11 Α' ΚΑΠH     270  1  

12 

Ψεκασμός 
υπογείου για 

κουνούπια   10    1  

13 Β΄ΚΑΠH     250  1  

14 Γ' ΚΑΠH     100  1  

15 ΚΑΠH  ΙΚΟΝΙΟΥ     100  1  

16 Πνευματικό κέντρο     200  1  

17 
εξωτερική 
επιφάνεια    10    1  

18 βιβλιοθήκη     80  1  

19 

κολυμβητήριο 
ψεκασμός 
δεξαμενής 

κολύμβησης   50    2  

20 
Δολώματα σε 

παγίδες 17      2  

21 

παστίλιες για 
πλημμυρισμένα 

φρεάτια  10      2  

22 
Ελεύθερα 
δολώματα 10      2  

23 
Ψεκασμός 
φρεατίων    10    2  

24 νέες παγίδες  5         

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 2  

Φ.Π.Α. 24 % ΠΙΝΑΚΑ 2  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 2  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 





 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Κ.Α  : 35-6275.0001   

α/
α ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΙΤΡΑ 
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ

Υ ΥΓΡΟΎ ΕΚΤΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΕΙ

Σ  ΣΥΝΟΛΟ 

 25 

αριθμός φρεατίων 
Δήμου  300      1  

26  

αριθμός φρεατίων 
εντός διοικητικών 
ορίων του Δήμου 
και αρμοδιότητας 
της περιφέρειας 

300      1  

 27 

επανάλληψη 
δολωσης 
φρεατίων 300      1  

28  

Ελεύθερα 
δολώματα για 

ποντίκια σε 
ορύγματα  90      2  

29  

δολώματα σε 
παγίδες  20      2  

 30 
ψεκασμούς 
επιφανειών    100    1  

 31 

απεντόμωση στα 
κτίρια της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  ( 

τμήμα 
καθαριότητας, 
τμήμα κίνησης, 

τμήμα πρασίνου )     100  1  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 3  

Φ.Π.Α. 24 % ΠΙΝΑΚΑ 3  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ 3  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 + ΠΙΝΑΚΑΣ 2 + ΠΙΝΑΚΑΣ 3)   

  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ     

ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24 %    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ   

 
Η συνολική προσφερόμενη τιμή  προ Φ.Π.Α. ανέρχεται σε: ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Να αναγραφεί ολογράφως η προσφερόμενη τιμή   ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 
 

Πέραμα , ___/___/2018 
 

Ο προσφέρων 
 
 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 





 

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 28 ΠΕΡΑΜΑ ΤΚ 18863 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
- Τηλέφωνο: 213-2037265 & 213-2037230 
- Ηλ. ταχυδρομείο:  promithies@perama.gr  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) https://www.perama.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ΤΙΤΛΟΣ: «Εργασίες Μυοκτονίας – Απεντομώσεις του Δήμου» 

CPV): [90921000-9]   Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης  

        [ ……………………….] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  υπηρεσίες  
- Η σύμβαση διαχωρίζεται σε 1 ομάδα (που χωρίζεται σε 3  υποομάδες) για το σύνολο των ειδών  

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

mailto:promithies@perama.gr
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. 
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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