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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018-2019    

                                                                                                                                                                                                                

                                                             ΠΡΟΣ 

                                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

                                                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 7.468,20 € πλέον ΦΠΑ  σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14218/13822/12-09-2018  Μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, 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 22/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11:30 στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος 
Δημαρχείο Περάματος.  

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

Μετά την άνω ημερομηνία , 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 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Περάματος 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 
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                             ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

      
  ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  Αρ. Πρωτ.: 14218/13822/12-09-2018       Κ.Α. 00-6117.0002 

           CPV.: 71317210-8

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                ΜΕΛΕΤΗ 
 

Π Ρ Ο Υ   Π    Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 
 

                                                9.260,56€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π εριεχόμενα: 

- Τεχνική έκθεση 

- Τεχνικές  Προδιαγραφές 

- Συγγραφή υποχρεώσεων 

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 





 

 

 

         ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

          Κ.Α. 00-6117.0002 
         CPV.: 71317210-8 
           
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για ένα έτος στο ∆ήµο 
Περάματος και θα επιβαρύνει αναλογικά τους προϋπολογισμούς ετών 2018 και 2019. 
Σύµφωνα µε  τις διατάξεις τον  Ν. 3850/2010  «Θέματα υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων», τον  Ν. 4071/12 και Ν. 4281/14, και το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός 
και Κοινοτικός Κώδικας) και τις λοιπές σχετικές με το θέμα διατάξεις,  όλες οι επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ) 
εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Ν.3850/2010 
άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2).  

Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας 
δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου 
(κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή 
δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.  (άρθρο 12 παρ.10 του Ν.4071/2012, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν.4304/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012) 

Με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012 καθιερώθηκε δια νόμου η δυνατότητα των ΟΤΑ 
να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας και τεχνικό 
ασφαλείας, προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του 
Ν.3850/2010 περί προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά λόγω 
της δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας, αλλά και ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες δεν ενδείκνυται 
να προσλαμβάνονται ως τακτικό προσωπικό, καθώς ως επί το πλείστον δεν απαιτείται να 
απασχολούνται με πλήρες ωράριο. Με τη νέα διάταξη διασαφηνίζεται το καθεστώς της απασχόλησης 
ιατρού και τεχνικού με την παροχή υπηρεσιών, η οποία διέπεται από τα οριζόμενα στην παρ.2δ του 
άρθρου 15 του Ν.4281/2014. (Αιτιολογική έκθεση του Ν.4304/2014) 

Η δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.260,56€ (συµπερ. ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί 

από ίδιους πόρους. 

 
 
 

       
      Η Συντάξασα 

 
 
 
                                                                                                              Ξανθοπούλου Χαρίκλεια 
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         ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

          Κ.Α. 00-6117.0002 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
      1. Περιγραφή παροχής υπηρεσίας 
 
Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3852/10. Οι 
αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει 
την υποχρέωση  επίβλεψης των συνθηκών εργασίας. Πιο συγκεκριμένα: 
Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, 
σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο 
σελιδοµετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να 
λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο (παρ. 1 
άρθρο 14 του Ν. 3850/10). 
Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του 
ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή 
στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας 
και μόνο. (παρ. 4 άρθρο 20 Ν. 3852/10). 
Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. (παρ. 3 
άρθρο 42 Ν. 3850/10) 

Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: 

α) συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων λειτουργικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και 
εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων προστασίας, 
καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά 
οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη λειτουργία τους, 
καθώς και την ασφάλεια των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την 
εφαρμογή τους και επίσης επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά του αρμόδιους 
Προϊστάμενους των Τμημάτων ή της Διεύθυνσης της επιχείρησης (παρ. 2 άρθρο 14 Ν. 3850/10). 
 
Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: 

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 
να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγείας και ασφάλειας, να 
προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους, 
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας, 
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα 
των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων. 
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση 
ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων (παρ.1 άρθρου 15 Ν. 3850/10). 

 
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 
υποχρέωση: 
α) να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι  στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου που 
συνεπάγεται η εργασία τους, 
β)να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 





 

 

 

εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (παρ. 2 άρθρο 15 Ν. 3850/10). 
Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη 
και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως τεχνικού ασφαλείας 
(παρ. 3 άρθρο 15 Ν. 3850/10). 
Ο τεχνικός ασφαλείας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη 
και στους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν 
μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του 
τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη (παρ. 4 άρθρο 15 Ν. 3850/10). 
Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο (παρ. 5 άρθρο 15 Ν. 
3850/10). 

Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη 
και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας. 
(άρθρο 15 παρ.3 Ν.3850/2010) 

 
2. Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας 

Ο τεχνικός ασφαλείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3850/10 πρέπει να  έχει τα 
παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή: 

α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του 
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις 
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από 
το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο 
σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 

γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο 
των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), 

δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής 
επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης 
επαγγέλματος εμπειροτέχνη. 

Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ΄της 
παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 1 
τουλάχιστον οκταετή (παρ.2 άρθρο 11 Ν. 3850/10) 

Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του Ν. 3850/10, που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους 
οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)  πιστοποιημένα για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η 
προϋπηρεσία που προβλέπεται στην  παρ. 2 του άρθρου 11του Ν. 3850/10  μειώνεται ως εξής: 

α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄της παραγράφου 1 κατά ένα έτος, 

Για απόφοιτους ΑΕΙ δηλ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνο 1 έτος 

β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά 3 έτη 
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Για απόφοιτους ΤΕΙ δηλ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνο 2 ετών 

Για απόφοιτους Τεχνικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών κλπ. απαιτείται προϋπηρεσία μόνο 5 ετών 

Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της 
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας (παρ. 4 άρθρο 11 Ν. 3850/10) 

Στο άρθρο 13 του Ν. 3850/10 αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ειδικότητες των τεχνικών 
ασφαλείας με βάση την δραστηριότητα των επιχειρήσεων (ή ΟΤΑ). 

Στο άρθρο 12 του Ν. 3850/10, παρ. 4β και 4γ επεκτείνεται η δυνατότητα άσκησης του ρόλου του 
τεχνικού ασφαλείας και σε απόφοιτους τεχνικού λυκείου με 8ετή προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ) 
κατηγορίας Β και Γ αλλά και στους ίδιους τους εργοδότες   σε επιχειρήσεις (ή ΟΤΑ) κατηγορίας Γ με 
προσωπικό μέχρι 50 άτομα, εφόσον όμως επιμορφωθούν κατάλληλα. 

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να 
συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. Επίσης οφείλουν, να 
συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων και να παρέχουν συμβουλές σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των 
εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. (άρθρο 20 Ν.3850/2010)  

 
Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
των 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα. 
(παρ.2 άρθρο 21 Ν.3850/2010) 

 

 

 

 
 
 
  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007692_S0000051350
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας αφορά τον Δήμο Περάματος. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/06 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3850/10, Ν. 1568/85 και των Π.Δ. 294/1988,  Π.Δ.  17/1996, Π.Δ. 159/99 
4. άρθρο 27 του Ν.4304/2014 
5. Τα άρθρα 1 και 2 της ΚΥΑ 88555/3293/88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89 (με 

τον όρο «επιχείρηση» εννοούνται και οι ΟΤΑ) 
6. Το Π.Δ. 95/99 (ΦΕΚ 102/26-5-99) 
7. Την υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στους εργαζόμενους υπηρεσίες προστασίας και 

πρόληψης από εργατικά ατυχήματα καθώς και τη δημιουργία συνθηκών υγιεινού και ασφαλούς 
περιβάλλοντος εργασίας 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη 

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί στη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με αναλογική επιβάρυνση των προϋπολογισμών του δήμου έτους 2018 και έτους 2019. Η 
σύμβαση ισχύει για 1 έτος από την υπογραφή της και μπορεί να είναι μικρότερη από το 
προϋπολογισθέν κόστος. 

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές προς τον εργοδότη και τους εργαζόμενους, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και 
σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα 
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

Άρθρο 7ο: 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. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: 

Εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 
περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.ά. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμμελητί 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. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000024236_S0000089710




 

 

 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 9.260,56€, ή 

τυχόν καλύτερη προσφορά που θα επιδοθεί από τον ενδιαφερόμενο. Συμπεριλαμβανομένων όλων 
των νόμιμων φόρων, για το διάστημα ισχύος της εντολής. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του 
εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 

Στο ποσό αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ’  όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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 που ισχύουν σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδες της παρούσας. 

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 

 
 
             Η Συντάξασα        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
                                                                             Πέραμα,   1 1 -09-2018  
         
       Ξανθοπούλου Χαρίκλεια 
                  Η Προϊσταμένη  
      Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
          
            Γκουσδοβά Αναστασία 





 

 

 

 

                                                                                                           ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

                                                                                                            Κ.Α. 00-6117.0002 
                                                                                                CPV.: 71317210-8 

 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ ΟΫ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 
 

Για την ανάθεση εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας και τον καθορισµό των ελάχιστων ωρών 
εργασίας του  λαµβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο ∆ήµο και η κατηγορία 
επικινδυνότητας της εργασίας. 

 
Το διοικητικό προσωπικό του ∆ήµου ανήκει στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας και οι 
ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι  0,4. Το εργατοτεχνικό 
προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β΄ και οι 
ετήσιες  ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5. 
 
Στο Δήμο Περάματος απασχολείται το κάτωθι προσωπικό: 
 

 Μόνιμοι           : 136 άτομα 
 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου        :   67 άτομα 
 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου                            :     7 άτομα 
 Προγράμματα Κοινωφελούς χαρακτήρα  

ΟΑΕΔ                                                                              
o 15 άτομα Χ 2 μήνες 
o 28 άτομα Χ 3 μήνες 

Σύνολο                                                             : 43 άτομα 
    
   ενώ προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού, ως κάτωθι: 
 

 Μόνιμο προσωπικό                                                       : 9 άτομα 
 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου                             

o 4 άτομα   Χ 12 μήνες 
o 16 άτομα Χ 9 μήνες 
o 7 άτομα   Χ 4 μήνες 
o 15 άτομα Χ 3 μήνες 

Σύνολο                                                            : 42 άτομα 
 
 
 
    Το οποίο διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Διοικητικό προσωπικό (Μόνιμο – Ι.Δ.Α.Χ.)                                  : 100άτομα 
 Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Ο.Χ.)                                               : 17 άτομα 
 Διοικητικό προσωπικό (προγραμματισμός προσλήψεων)        : 17 άτομα 
 Εργατοτεχνικό προσωπικό   (Μόνιμο – Ι.Δ.Α.Χ.)                         : 103 άτομα 
 Εργατοτεχνικό προσωπικό (Ι.Δ.ΟΧ.)                                         : 33 άτομα 
 Εργατοτεχνικό προσωπικό (προγραμματισμός προσλήψεων):  34 άτομα  

 
 
Σύνολο (υπηρετούν προσωπικό + προγραμματισμός προσλήψεων) : 304 άτομα 
 
 
 
 





 

 

 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜ. 

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 

ΕΠΙΚ/ΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

Μόνιμο - ΙΔΑΧ) 

100 0,4 (Γ΄) 100Χ0,4=40 20 40Χ20=800 800,00 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΙΔΟΧ) 

2 

3 

12 

 

0,4 (Γ΄) 

2Χ0,4=0,8 

3Χ0,4Χ2/12=0,2 

12Χ0,4Χ3/12=1,2 

 

 

20 

0,8Χ20= 16 

0,2Χ20= 4 

1,2Χ20= 24 

44,00 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜ. 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ) 

9 

8 

 

0,4 (Γ΄) 

9Χ0,4=3,6 

8Χ0,4Χ9/12=2,4 

 

20 

 

3,6Χ20= 72 

2,4Χ20= 48 

120,00 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

Μόνιμοι – ΙΔΑΧ) 

103 2,5 (Β΄) 103Χ2,5=257,5 20 257,5Χ20= 

5.150 

5.150,00 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΙΔΟΧ) 

5 

12 

16 

 

2,5 (Β΄) 

5Χ2,5=12,5 

12Χ2,5Χ2/12=5 

16Χ2,5Χ3/12=10 

 

20 

12,5Χ20= 250 

5Χ20= 100 

10Χ20= 200 

 

550,00 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜ. 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ) 

4 

8 

7 

15 

 

2,5 (Β΄) 

4Χ2,5=10 

8Χ2,5Χ9/12=15 

7Χ2,5Χ4/12=5,83 

15Χ2,5Χ3/12=9,38 

 

20 

10Χ20= 200 

15Χ20= 300 

5,83Χ20= 116,6 

9,38Χ20= 187,6 

 

804,20 

      ΣΥΝΟΛΟ 7.468,20 

      Φ.Π.Α. (24%) 1.792,36 

      ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

9.260,56 

 
 
 
 
Κόστος υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  

Εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (9.260,56€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

 

  

 
 

         Η Συντάξασα        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
                                                            Πέραμα,   1 1 -09-2018  
         
  Ξανθοπούλου Χαρίκλεια                      Η Προϊσταμένη  
      Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 
            Γκουσδοβά Αναστασία 
 





 

 

 

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

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ     

(Κ.Α. 00-6117.0002) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜ. 

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ 

ΕΠΙΚ/ΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

Μόνιμο - ΙΔΑΧ) 

100 0,4 (Γ΄) 100Χ0,4=40    

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΙΔΟΧ) 

2 

3 

12 

 

0,4 (Γ΄) 

2Χ0,4=0,8 

3Χ0,4Χ2/12=0,2 

12Χ0,4Χ3/12=1,2 

 

   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜ. 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ) 

9 

8 

 

0,4 (Γ΄) 

9Χ0,4=3,6 

8Χ0,4Χ9/12=2,4 

   

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

Μόνιμοι – ΙΔΑΧ) 

103 2,5 (Β΄) 103Χ2,5=257,5    

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΙΔΟΧ) 

5 

12 

16 

 

2,5 (Β΄) 

5Χ2,5=12,5 

12Χ2,5Χ2/12=5 

16Χ2,5Χ3/12=10 

   

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜ. 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ) 

4 

8 

7 

15 

 

2,5 (Β΄) 

4Χ2,5=10 

8Χ2,5Χ9/12=15 

7Χ2,5Χ4/12=5,83 

15Χ2,5Χ3/12=9,38 

   

      ΣΥΝΟΛΟ  

      Φ.Π.Α. (24%)  

      ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
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 εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
επόμενη ημέρα της διενέργειας της πρόσκλησης) 

 
 
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:  dimospromithies@gmail.com  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) https://www.perama.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ΤΙΤΛΟΣ: Ετήσια ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2018-2019 

(CPV): [71317210-8] Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε  υπηρεσίες 

- 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 

mailto:dimospromithies@gmail.com
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: 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 





 

 

 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

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 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  





 

 

 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

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  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 





 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

(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 

[] Ναι [] Όχι 





 

 

 

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;  

 

 





 

 

 

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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