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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αριθ. Πρωτ.:  15784/15351/11-10-2018  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/10/2018        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                         
ΤΗΛ/ΦΑΞ 213-2037265 
Email: dimospromithies@gmail.com  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΠΕΥΚΑ, ΦΟΙΝΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.) 

                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             ΠΡΟΣ 
                                                                       ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ  ΦΟΡΕΙΣ 
     

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Φυτοπροστατευτικού υλικού για τα δέντρα (πεύκα, 

φοίνικες κ.λ.π.), συνολικού προϋπολογισμού 4.418,00 € πλέον ΦΠΑ  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της με αριθ. πρωτ.: 15214/14795/01-10-2018 Μελέτης του τμήματος Πρασίνου  της Δ/νσης Περιβάλλοντος – 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

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

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική  προσφορά συνοδευόμενη από τις τεχνικές 

προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών για τα ανωτέρω μέχρι και την 23/10/2018 ημέρα Τρίτη 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. 

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

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να 
καταθέσουν: 
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 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 την διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς 
περεταίρω ενημέρωση.  

 
 

Ο Προϊστάμενος 

του τμήματος Προμηθειών 
 

Δεντόπουλος Ιωάννης 

 

 
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΤΕΥΔ  

mailto:dimospromithies@gmail.com
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/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τμήμα Πρασίνου 

                                        Πέραμα ,      01/10/2018                                                                                                                       
                                    Αριθμ. Πρωτοκ. : 15214/14795 

 

 

Μελέτη : «προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού» 

 
 
 
 
ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ : 15/2018 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  
 1)ΚΑ  35-6693.0002 ποσού 5.000 € με τίτλο «Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για τα δέντρα (πεύκα, 
φοίνικες κλπ)» 

   
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΔΑΠΑΝΗΣ:  4.418,00€ 
                    ΦΠΑ 13%  : 574,34€  
      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  :   4.992,34€  
                   CPV  :  1) 24452000-7  εντομοκτόνα  
                               2) 24457000-2 μυκητοκτόνα 
                               3)244440000-0  διάφορα λιπάσματα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΕΛΕΤΗ : « προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                           

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αρ. Μελέτης:   15  /2018 

Τμήμα Πρασίνου 

        
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
      Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για τις ανάγκες της 
συντήρησης δέντρων, φοινικοειδών, θάμνων, κ.λπ. από το τμήμα Πρασίνου. Η επιλογή της χρήσης 
των φαρμάκων έχει γίνει μετά από καταγραφή και εντοπισμό των προσβολών των εχθρών και 
ασθενειών, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία αντιμετώπισης με μηχανικά μέσα ή με επέμβαση με 
φυσικούς εχθρούς, σε δέντρα στους αστικούς χώρους.  
    Οι εργασίες ψεκασμού θα εκτελεστούν από τα συνεργεία του Δήμου, του τμήματος Πρασίνου σε 
συνεργασία με την Γεωπόνο του Δήμου από το τμήμα Περιβάλλοντος, Μελετών και Έργων, η οποία 
θα δίνει τις οδηγίες – δοσολογίες και μεθοδολογία των εργασιών, σύμφωνα με τις καρτέλες του εκάστοτε 
φυτοπροστατευτικού υλικού.  
    Η παράδοση της προμήθειας του φυτοπροστατευτικού υλικού θα γίνει στο Φυτώριο του Δήμου 
(βρίσκεται πλησίον του Δημαρχείου). 
    Το συνολικό ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των  4.992,34€ μαζί με 

το ΦΠΑ και αναλύεται σε  4.418,00€   και με 13%  Φ.Π.Α. 574,34€. Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί 

στον κωδικό  ΚΑ  35-6693.0002 ποσού 5.000 € με τίτλο «Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για τα δέντρα (πεύκα, 
φοίνικες κλπ)» 
    Οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες αφορούν μερικές από τις βασικές ανάγκες του δήμου και αφορά 
κυρίως στην καταπολέμηση εχθρών και παρασίτων που προσβάλλουν το φυτικό υλικό για το έτος 
2018. Η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 
  
  

Πέραμα  01/10/2018 

Η   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Κόλλια Σταυρούλα 

                                          Γεωπόνος  Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΕΛΕΤΗ : « προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                           

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αρ. Μελέτης:   15 /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 

α/α 

ΕΙΔΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
1 

Bacillus thuringiensis spp. Kurstaki strain SA- 
11 85% β/β 45 40 1800 500 gr 

2 

100% φυτικής προέλευσης προσκολλητικό 
λάδι - γαλακτωματοποιητής. 80 11 880 1lt 

3 pyriproxifen  10,8% 2 67 134 500 cc 
4 parafinic oil  4 12 48 1lt 
5 potassium salts of fatty acids 53,7%  20 25 500 1lt 
6 Imidacloprid 20%  1 45 45 1lt 
7 

copper oxychloride 50%  2 20 40 1kg 
8 

Fosetyl-al 80% 2 40 80 1kg 
9 

Μεταλλικος Χαλκος  50% σε μορφη 
υδροξειδιου 2 25 50 1kg 

10 
Ανόργανο λίπασμα mikrokokkodes για γκαζον 
24-2-10+2% fe +2%mg Ιχνοστ. Βραδείας 
αποδέσμευσης 8 70 560 25 kg  

11 
ορμόνη ριζοβολίας για ξυλώδη και μαλακά 
μοσχεύματα Indolylbutyric acid : 0,25 % β/β 5 7 35 25 gr 

12 Υδατοδιαλυτό συμπηκνωμένο εκχύλισμα 
φυκιών  3 24 72 1lt 

13 

 6-14-14-2Zn+TE+30% οργανική ουσία  2 27 54 25kg 
14 βιοδιεγέρτης ρίζας 4 30 120 1 λτ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 4.418,00 

Φ.Π.Α. 13 % 
     

     574,34 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4.992,34 

 
Πέραμα   01/10/2018 

Συντάχθηκε                                                                                                        Θεωρήθηκε 
                                                                                                 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                                       Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 
Κόλλια Σταυρούλα                                

Γεωπόνος  Π.Ε.                                                                                                    Μουστάκης  Απόστολος 

                                                                                                                              Δρ. Χημικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΕΛΕΤΗ : « προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                           

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αρ. Μελέτης:   15  /2018 

Τμήμα Πρασίνου 

        
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με την μελέτη αυτή γίνεται προμήθεια υλικών που αφορούν την πρόληψη, την φυτοπροστασία από εχθρούς και 
ασθένειες και την ενίσχυση των φυτών.  
  Για την προμήθεια των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων στους ψεκασμούς έχουν ληφθεί υπ’ όψη : 

 Η οδηγία  2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 

 Η κοινή Υπουργική Απόφαση  8197/90920/22-7-2013  (ΦΕΚ Β΄ 1883) για την θέσπιση Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με την αποφ. αριθ. 6669/79087/15-7-2015 (ΦΕΚ Β' 1791). 

Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιοριστεί από την  Γεωπόνο του Δήμου από το τμήμα Περιβάλλοντος, Μελετών 
και Έργων. Οι εργασίες ψεκασμού θα εκτελεστούν από τα συνεργεία του Δήμου, του τμήματος Πρασίνου σε 
συνεργασία με την Γεωπόνο, η οποία θα δώσει οδηγίες – δοσολογίες, σύμφωνα με την καρτέλα  του 
φυτοπροστατευτικού υλικού και το είδος του φυτού. Η Υπηρεσία του τμήματος Πρασίνου είναι αρμόδια για την  
ορθή αποθήκευση-εφαρμογή- διαχείριση των φυτοφαρμάκων  και θα ακολουθήσει τις οδηγίες της εγκυκλίου 
«Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» με ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ.  
 Έγινε επιλογή  φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, όπως αυτά προσδιορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009. 
 
Οι χώροι και οι εφαρμογές  στους οποίους θα εφαρμοστεί η φυτοπροστασία θα είναι :  
1. Πλατείες του Δήμου, χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι,  παρτέρια με πεύκα, στα οποία εμφανίζεται έντονη προσβολή 

από την κάμπια του πεύκου.  
2. Παρτέρια και πλατείες με νεραντζιές,αριές, κουτσουπιές και άλλα καλλωπιστικά δέντρα στις οποίες 

εμφανίζεται έντονη  προσβολή από αφίδες, θρίπες, αλευρώδη, ψώρες και άλλα μυζητικού τύπου έντομα και 
υπάρχουν έντονα παράπονα από Δημότες.  

3. Χώροι πρασίνου, σε μεμονωμένες περιπτώσεις προσβεβλημένων φοινικοειδών όταν η Υπηρεσία αποφασίσει 
να τους αφαιρέσει και μόνο για πότισμα. 

4. Μεμονωμένες  περιπτώσεις πεύκων , που έχουν πρόβλημα με μαρχαλίνα. 
5. Μεμονωμένες περιπτώσεις κυπαρισοειδών με στοιχεία , αδρομυκώσεων ή και φουζαρίωσης 
6. Επέμβαση με χαλκό και μόνο όταν χρίζουν άμεσα ανάγκη επέμβασης για προστασία από μύκητες και βακτήρια.  
7. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις φυτών που είναι ιδιαίτερα καταπονημένα ή ασθενικά ή μετά από μεταφυτεύσεις 

επέμβαση με υδροδιαλυτό εκχύλισμα από φύκια για την ενίσχυση τους ή με ειδικό σκεύασμα κατάλληλο για 
ριζοβολία 

8. Διαφορετικά λιπάσματα για διαφορετικές χρήσεις  ( ενίσχυμένο σε Ν , ενισχυμένο σε Ρ,Κ, ) 
9. Ορμόνη ριζοβολίας για την ανάπτυξη μοσχευμάτων στο φυτώριο. 
 

Τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα είναι :  
1. Εντομοκτόνο σκεύασμα σε WG Βάκιλλου της Θουριγγίας Bacillus thuringiensis spp. Kurstaki strain SA- 11 

85% β/β που ισοδυναμεί με  32000IU/mg σε ενεργό πρωτεΐνη d- endotoxin 6,4%. Το σκεύασμα πρέπει να 
είναι εγκεκριμένο για Δασικά είδη.  

2. 100% φυτικής προέλευσης προσκολλητικό λάδι - γαλακτωματοποιητής. Πρέπει να έχει παραχθεί  με ειδική 
επεξεργασία από σπορέλαια. Χρησιμοποιείται με φυτοφάρμακα και διαφυλλικά λιπάσματα , προκειμένου να 
βελτιώσει την προσκολλητική και διαβρεχτική ικανότητα του ψεκαστικού υγρού . 

3. Εντομοκτόνο σκεύασμα pyriproxifen  10,8% . Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (κοκκοειδή, αλευρώδεις και 
γενικά μυζητικά έντομα). ( EC γαλακτωματοποιήσιμο) Εγκεκριμένο για καλλωπιστικά δέντρα θάμνους, ποώδη 
κηποτεχνίας. 

4. Εντομοκτόνο σκεύασμα paraffin oil /  ( EC γαλακτωματοποιήσιμο) Εγκεκριμένο για καλλωπιστικά δέντρα 
θάμνους, ποώδη κηποτεχνίας. Περιεκτικότητας τουλάχιστον 80% 

5. Εντομοκτόνο σκεύασμα με άλατα καλίου λιπαρών οξέων potassium salts of fatty acids 53,7%. Ήπιας μορφής 
εντομοκτόνο, χρησιμοποιείται στα εσπεριδοειδή (ξινά) και στα καλλωπιστικά δέντρα για καταπολέμηση από 
αφίδες, ψώρες (κοκκοειδή), αλευρώδη, θρίπες με ψέκασμα. Πυκνό διάλυμα (SL) 

6. Εντομοκτόνο σκεύασμα  Imidacloprid 20% Πυκνό διάλυμα (SL). 
7. Μυκητοκτόνο επαφής με  προστατευτική δράση copper oxychloride 50% σε WP. 
8. Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση Fosetyl-al 80% σε WG. 
9. Μυκητοκτόνο επαφής με  προστατευτική δράση μεταλλικός χαλκός  50% σε μορφή υδροξειδίου σε WP 
10. Ανόργανο λίπασμα mikrokokkodes για χλοοτάπητα 24-2-10+2% fe +2%mg Ιχνοστ. Βραδείας αποδέσμευσης. 





 6 

11. Ορμόνη ριζοβολίας για ξυλώδη και μαλακά μοσχεύματα Indolylbutyric acid : 0,25 % β/β 
12. Υδατοδιαλυτό συμπηκνωμένο εκχύλισμα φυκιών 100% φυσικό προϊόν από εκχυλίσματα φυκιών σε υγρή 

μορφή, πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Είναι κατάλληλο για χρήση σε δενδρώδεις  
καλλιέργειες, καλλωπιστικά φυτά, κλπ. Εφαρμόζεται διαφυλλικά ή με ριζοπότισμα. Συντελεί στη γενική 
ευρωστία των φυτών, στην ανάπτυξη βαθύτερου ριζικού συστήματος και στην αντιμετώπιση των 
καταστάσεων στρες 

13. Μικτό λίπασμα 6-14-14-2Zn+TE+30% και με οργανική ουσία  
14. Βιοδιεγέρτης ρίζας με χουμικά οξέα ,εκχύλισμα φυκιών , τουλάχιστον 4% ασκορβικό οξύ , βιταμίνη Β1, Ε. 

 
Οι συσκευασίες που θα παραδοθούν πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, αεροστεγώς κλεισμένες και να 
είναι ευανάγνωστα τα στοιχεία του σκευάσματος :  

 Για όσα σκευάσματα χρειάζονται έγκριση ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, θα είναι εγκεκριμένα από  το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
Να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά) και κάτοχος  της έγκρισης 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 Να αποτυπώνονται εμφανώς η δραστική ουσία και το εμπορικό όνομα. 
 Στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου να αναγράφονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες χρήσης (δοσολογίες) 

και οι προφυλάξεις στην Ελληνική γλώσσα. 
 Στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου να αναφέρεται το είδος, πχ. Εντομοκτόνο, Μυκητοκτόνο κλπ., όπως 

και οι επιβλαβείς οργανισμοί που καταπολεμά και τέλος οι καλλιέργειες για τις οποίες είναι κατάλληλα.  
 Θα πρέπει να μην έχει παρέλθει η διάρκεια συντήρησής του (ημερομηνία λήξης) και η ημερομηνία λήξης τους 

να είναι τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης από τον προμηθευτή. Ειδικότερα για τον 
βάκιλλο πρέπει να είναι παραγωγής 2018. 

 
Πέραμα   01/10/2018 

Συντάχθηκε                                                                                                        Θεωρήθηκε 
                                                                                                 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                                                                                       Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 

 

Κόλλια Σταυρούλα                                

Γεωπόνος  Π.Ε.                                                                                                    Μουστάκης  Απόστολος 

                                                                                                                              Δρ. Χημικός Μηχανικός       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΕΛΕΤΗ : « προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού» 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                           

 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  Αρ. Μελέτης:   15  /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  : 
Η μελέτη αφορά την προμήθεια φυτοφαρμάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου προκειμένου 
να γίνουν καταπολεμήσουν εχθρούς και ασθένειες που εμφανίζονται στα φυτά. Το κόστος της δαπάνης 
της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.418 € .  Ο  Φ.Π.Α. είναι 13% και ανέρχεται στα 574,34 
€. Το τελικό σύνολο είναι  4.992,34 €  και θα βαρύνει τον  κωδικό Κ.Α.  35-6693.0002 ποσού 5.000 € με τίτλο 
«Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για τα δέντρα (πεύκα, φοίνικες κλπ)» 
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. Τεχνικές προδιαγραφές. 
Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο  : 
Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά και 
παράδοση των υλικών Ο Προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής 
προσφοράς. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα της προσφοράς, στην 
οποία θα αναγράφεται η τιμή. Μαζί με το έντυπο προσφοράς θα υποβάλλουν την νόμιμη άδεια 
εμπορίας φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων . 
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο  :  
Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, θα ελέγχονται μακροσκοπικά οι 
συσκευασίες και οι ετικέτες των προσφερομένων προϊόντων. Θα δίνεται δυνατότητα 10 ημερών για 
αντικατάσταση των φαρμάκων.  Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο  :  
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. 
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο  : 
 Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας     
. Η πρώτη φάση της προμήθειας  θα γίνει ως και 15 ημέρες μετά από την επικοινωνία με τον 
προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης (εντολή της υπηρεσίας ή φαχ ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) .Σε περίπτωση που η υπηρεσία κρίνει ότι θα προβεί σε τμηματική παράδοση των υλικών 
σύμφωνα με τις ανάγκες της η παράδοση των υλικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 
μέχρι τις αρχές του  Δεκέμβριου του 2018. 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευμένων ειδών κάθε φορά θα γίνεται μετά την ολική ή τμηματική 
παραλαβή τους, με την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από τον Δήμο Περάματος αφού 
προηγουμένως προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για τη νομιμότητα της δαπάνης. 
  
Πέραμα   01/10/2018 
Συντάχθηκε                                                                                                        Θεωρήθηκε 

                                                                                                 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
                                                                                                       Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 

Κόλλια Σταυρούλα                                

Γεωπόνος  Π.Ε.                                                                                                     

                                                                                                                                Μουστάκης  Απόστολος 

                                                                                                           Δρ. Χημικός Μηχανικός 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                 Προς το Δήμο Περάματος 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                               για αρμόδια επιτροπή 

(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΠΕΥΚΑ, ΦΟΙΝΙΚΕΣ Κ.Λ.Π.) 

Κ.Α. 35-6693.0002 

    

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) 

 
α/α 

ΕΙΔΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
1 Bacillus thuringiensis spp. Kurstaki strain SA- 11 85% 

β/β 45   500 gr 
2 100% φυτικής προέλευσης προσκολλητικό λάδι - 

γαλακτωματοποιητής. 80   1lt 
3 

pyriproxifen  10,8% 2   500 cc 
4 

parafinic oil  4   1lt 
5 potassium salts of fatty acids 53,7%  20   1lt 
6 Imidacloprid 20%  1   1lt 
7 

copper oxychloride 50%  2   1kg 
8 Fosetyl-al 80% 2   1kg 
9 

Μεταλλικος Χαλκος  50% σε μορφη υδροξειδιου 2   1kg 
10 Ανόργανο λίπασμα mikrokokkodes για γκαζον 24-2-

10+2% fe +2%mg Ιχνοστ. Βραδείας αποδέσμευσης 8   25 kg  
11 ορμόνη ριζοβολίας για ξυλώδη και μαλακά 

μοσχεύματα Indolylbutyric acid : 0,25 % β/β 5   25 gr 
12 Υδατοδιαλυτό συμπηκνωμένο εκχύλισμα φυκιών  3   1lt 
13  6-14-14-2Zn+TE+30% οργανική ουσία  2   25kg 
14 

βιοδιεγέρτης ρίζας 4   1 λτ 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 13 % 
     
      

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

 

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) 
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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: Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για τα δέντρα (πεύκα, φοίνικες κ.λ.π.) 

CPV: [24452000-7] Εντομοκτόνα 
       [24457000-2] Μυκητοκτόνα 
       [24440000-0] Διάφορα λιπάσματα 
          
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθειες    

- Η σύμβαση διαχωρίζεται σε 1 ομάδα για το σύνολο των ειδών  

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:dimospromithies@gmail.com
https://www.perama.gr/
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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. 

[   ] 
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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 …): 

[……] 
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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. 
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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).  
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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: [……] 
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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 

[……][……][……] 
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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: 

[……] 
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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 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ                                                                                                                                  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
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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): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια                                                                                                                     

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
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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): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης                                                            

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

ΔΕΝ 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): [……] 
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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. 
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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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