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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αριθ.Πρωτ.: 19270/18775/06-12-2018  
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/12/2018    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                         
ΤΗΛ/ΦΑΞ :213-2037265 
Email: dimospromithies@gmail.com  

  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

                                                             
                                                                                                                  ΠΡΟΣ 
                                                                                                   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 
                                                                                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας 

για την πολιτική προστασία του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού 6.180,00 € πλέον ΦΠΑ  

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ16/2018 με αρ. πρωτ.: 16168/15735/18-10-

2018 Μελέτης του τμήματος Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων της Δ/νσης Περιβάλλοντος – 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  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 11/12/2018 

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 είτε  για το σύνολο 

των ειδών της προμήθειας με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

  

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

ληφθούν υπ’ όψη .   

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

καταθέσουν: 

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

mailto:dimospromithies@gmail.com
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126578
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του χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής.  

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

 www.eaadhsy.gr  και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.perama.gr  

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      Αρ. πρωτ:  16168/15735 - 18/10/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 
  

 

 

 

 

Μελέτη :  Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας 
 
 
 
 
 
 

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ : 16 /2018  

 
ΚΩΔΙΚΟΙ    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑ : 20-6495. 0001 

 
 
 
 
 

      
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ   ΔΑΠΑΝΗΣ            :   6.180,00 Ευρώ  
                                    ΦΠΑ   24%                1.483,20 Ευρώ 
            
                     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ        

 

 
 
 

 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2018 

   7.663,20 Ευρώ Ευρώ 

Ευρώ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΜΜΕΛΕΤΗ: « Προμήθεια και εγκατάσταση 
Ασύρματης επικοινωνίας» 

 
Αρ. Μελέτης  16 /2018  
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
CPV  31711110-7 
 
     Ο Δήμος μας προκείμενου να αποκτήσει ένα δικό του ανεξάρτητο σύστημα επικοινωνίας, 
ιδιαίτερα για την πολιτική προστασία, το οποίο θα είναι σε θέση να λειτουργεί σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες  ή έκτακτες ανάγκες (σεισμός , έκτακτα καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές κλπ) και 
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα δίκτυα επικοινωνιών που συνήθως τίθενται εκτός λειτουργίας σε 
τέτοιες συνθήκες, θα  προβεί στην προμήθεια  του απαραίτητου ηλεκτρονικού και 
επικοινωνιακού εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου ασύρματης επικοινωνίας. 
 
Οι πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου 
εξοπλισμού για τη δημιουργία του δικτύου ασύρματης επικοινωνίας το οποίο θα αποτελείται  
από ένα ψηφιακό σταθμό με αναμεταδότη/τες και ψηφιακούς σταθερούς και φορητούς 
πομποδέκτες καλύπτοντας αρχικά  τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, ενώ παράλληλα θα 
μπορεί να επεκτείνεται στο μέλλον καλύπτοντας και οποιαδήποτε ασύρματη επικοινωνία θα 
προκύψει και θα ήθελε ο Δήμος μας να την καλύψει. Η οποία επικοινωνία θα πρέπει να είναι 
συνεχής, απρόσκοπτη και να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια, εκτελώντας  με επιτυχία το έργο της 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Το συγκεκριμένο σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με 
μελλοντικό σύστημα διαχείρισης στόλου με GPS το οποίο θα μπορεί να εγκατασταθεί σε 
αυτόνομο Η/Υ. 
 Ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση, τον προγραμματισμό, την λειτουργία, τον 
έλεγχο του συστήματος την επιτυχή δοκιμή του καθώς και τις διαδικασίες αδειοδότησης του από 
τις αρμόδιες Δημόσιες αρχές συμπεριλαμβανομένου και του παραβόλου πριν την παράδοση του 
συστήματος σε πλήρη και σωστή λειτουργία. 
 Όλα τα υλικά θα καλύπτονται από τουλάχιστον διετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
κατασκευαστή. 
Το συνολικό ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 7.663,20€  μαζί 
με το παράβολο για την αδειοδότηση της  συχνότητας . 
και αντιστοιχεί σε ποσό 6.180,00 €  χωρίς  ΦΠΑ,  με τον ΦΠΑ να αντιστοιχεί στο ποσό των 
1.483,20 € Οι  σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους  κωδικούς  του προϋπολογισμού του  
έτους  2018 του Δήμου,  με ΚΑ  20-6495.0001 και εγγεγραμμένο ποσό   10.000,00€. 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016  
με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συμφέρουσα τιμή  στο σύνολο 
των ειδών. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες χρειάζεται να πληρούν τα προς προμήθεια είδη, 
παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

Πέραμα  10 Οκτωβρίου  2018    Ο   Συντάκτης 

Στυλιανός Κεπεσίδης  
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 TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Γενικές Προδιαγραφές 

 

 Οι προσφερόμενοι ψηφιακοί πομποδέκτες να είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική 
Νομοθεσία.  

 

 Όλοι οι πομποδέκτες να φέρουν την ένδειξη CE και να συνοδεύονται από δήλωση 
συμμόρφωσης 

 ( Declaration of Conformity ) 
 

 Το δίκτυο να έχει την δυνατότητα λειτουργίας σε ψηφιακή μορφή DPMR αλλά και σε αναλογική 
μορφή FM. 

 

 Οι πομποδέκτες να λειτουργούν πλήρως αναλογικά και ψηφιακά ή κατ’ επιλογήν. 
 

 
 

Α.  ΨΗΦΙΑΚΟΣ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ 

 

Περιγραφή  

Ο αναμεταδότης να είναι νεοτάτης τεχνολογίας, πολύ ισχυρής κατασκευής, κατάλληλος για 
συνεχή λειτουργία σε εκπομπή 25Watt (100% duty cycle, εκπομπή επ’ αόριστον).  Να είναι 
στρατιωτικών προδιαγραφών MIL 810F για υψηλή – χαμηλή θερμοκρασία, σκόνη, δόνηση, 
μηχανικό σοκ. 
Να χρησιμοποιεί ψηφιακό πρωτόκολλο επικοινωνίας με φυσική διαυλοποίηση 6,25 KHz και 
αναλογικό FM με διαυλοποίηση 12,5 και 25 KHz. 
Στον αναμεταδότη να υπάρχει ενσωματωμένο φίλτρο duplexer και τροφοδοτικό 230VAC 
κατάλληλο για συνεχή λειτουργία του αναμεταδότη (25W RF output, 100% duty cycle), με 
αυτόματη μεταγωγή σε εξωτερικό συσσωρευτή σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος καθώς και 
κεραία βαρέως τύπου με όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης και σύνδεσης. 
Η όλη κατασκευή του αναμεταδότη να είναι τύπου rack mount 19’’ 2U. 

Δυνατό τητες  

Ο αναμεταδότης να έχει τις εξής λειτουργικές δυνατότητες: 
- Αναλογική λειτουργία (FM 12,5/25ΚHz) και Ψηφιακή λειτουργία (digital FM 6,25KHz) 
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω LAN/Internet με προσωπικό υπολογιστή για απομακρυσμένο 
χειρισμό σαν σταθμός βάσεως  (Remote controlled base station) και σύνδεση με άλλους ιδίου 
τύπου αναμεταδότες σε ενιαίο δίκτυο 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: « Προμήθεια & εγκατάσταση  
ασύρματης επικοινωνίας» 

Αρ. Μελέτης  16 /2018  
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- Να προβλέπεται στο ίδιο σασί η προσθήκη και δεύτερης μονάδας RF για την επέκταση σε δύο 

ανεξάρτητους διαύλους αναμετάδοσης 
 

Τεχνικά  χαρακτηριστικά  

 

Συχνότητες λειτουργίας  : 136-174MHz 
Ισχύς εξόδου RF   : 25W 100% duty cycle 
Αριθμός διαύλων   : τουλάχιστον 16 
Διαυλοποίηση    : Ψηφιακή 6,25KHz, Αναλογική 12,5/25KHz 
Σταθερότητα συχνότητας  : +0,2KHz 
Θερμοκρασία λειτουργίας  : -25οC έως +55οC 
Διαστάσεις    : rack mount 2U 
Βάρος     : μικρότερο από 6 Kgr. 
Ευαισθησία δέκτη : τουλάχιστον 0dBμV emf για 1% BER  (Ψηφιακό) 
                 τουλάχιστον 0dBμV emf για 20dB SINAD (Αναλογικό) 
Intermodulation rejection  : τουλάχιστον 70dB 
Ισχύς AF στο ενσ. μεγάφωνο  : τουλάχιστον 3 W για 5% παραμόρφωση 
Τάση λειτουργίας   : 13,8Volt και 230VAC 
Κατανάλωση (μέγιστη στα 13.8V) : Εκπομπή (max at TX) έως 9A 
Αναμονή (max at standby)   : έως 600mA 
 

 

Β.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΕΩΣ  

 

Ο πομποδέκτης να είναι νεοτάτης τεχνολογίας, πολύ ισχυρής κατασκευής, απλός στην χρήση, με 
δυνατότητα ηχογράφησης συνομιλιών σε αφαιρούμενη μνήμη SD. 
 
Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις στρατιωτικές προδιαγραφές MIL STD-810G για 
υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, θερμικό σοκ, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, χαμηλή πίεση, 
δόνηση και μηχανικό σοκ.  
 
Ο πομποδέκτης να χρησιμοποιεί ψηφιακό πρωτόκολλο επικοινωνίας με φυσική διαυλοποίηση 
6,25 KHz και αναλογικό FM με διαυλοποίηση 12,5 και 25 KHz. 
 
Να είναι μικρών διαστάσεων, να συνοδεύεται από μικρόφωνο με σπιράλ καλώδιο και να υπάρχει 
δυνατότητα τοποθέτησης επιτραπέζιου μικροφώνου εναλλακτικά. 
  
Ο πομποδέκτης να συνοδεύεται από τροφοδοτικό 13.5VDC/15Α με δυνατότητα σύνδεσης και 
φόρτισης εφεδρικής μπαταρίας, πανκατευθυντική κεραία βάσεως με απολαβή 3dBd και 
ικανότητα λειτουργίας με ισχύ μεγαλύτερη των 50W (CW), καλώδιο σύνδεσης κεραίας χαμηλών 
απωλειών μήκους 20 μ. και κατάλληλα βύσματα σύνδεσης.   

 

Δυνατό τητες  

Ο πομποδέκτης να έχει τις εξής λειτουργικές δυνατότητες: 
- Ψηφιακή οθόνη γραφικών για ένδειξη διαύλου, ταυτότητας καλούντος και καταστάσεων 
κινδύνου 
- Hχογράφηση συνομιλιών σε αφαιρούμενη μνήμη SD, θύρα USB για σύνδεση με Η/Υ και 
ενσωματωμένο δέκτη GPS για ανάκτηση δεδομένων πραγματικού χρόνου 
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- Απλοποιημένη χρήση μέσω πλήκτρων πλοήγησης 
- Λειτουργία επιλεκτικής κλήσης 5 τόνων για: 
  α. Κλήση κινδύνου 
  β. Επιλεκτική ατομική ή ομαδική κλήση 
  γ. Εκπομπή ταυτότητας επιλεγόμενη στην αρχή ή/και το τέλος της εκπομπής 
  δ. Ένδειξη στην ψηφιακή οθόνη του αριθμού ταυτότητος καλούντος 
       και καλουμένου σταθμού 
   ε. Αχρήστευση λειτουργίας πομποδέκτη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας (STUN, KILL) 
- Σύστημα φίμωσης CTCSS, DTCS 
- Το μεγάφωνο να είναι τοποθετημένο στην πρόσοψη για καλύτερη ακρόαση 
 
 

Τεχνικά  Χαρακτηριστικά :  

 
Συχνότητες λειτουργίας  : 136-174MHz 
Ακρίβεια συχνότητας   : ίση ή καλύτερη από +1 ppm 
Αριθμός διαύλων   : τουλάχιστον 200 με ομαδοποίηση σε ζώνες 
Διαυλοποίηση    : Ψηφιακή 6,25KHz, Αναλογική 12,5/25KHz 
Ισχύς εξόδου RF   : 25W 
Ισχύς AF στο ενσ. Μεγάφωνο  : τουλάχιστον 4W σε παραμόρφωση 5% 
Διαστάσεις    : μικρότερο από 155 x 40 x 120 mm 
Βάρος     : λιγότερο από 1 Kgr. 
Ευαισθησία δέκτη    : -8dBμV emf 5% BER (digital) 
         -4dBμV emf/20dB SINAD (analog) 
Intermodulation rejection  : καλύτερο από 68dB  

 
Σύνθεση Σταθμού βάσεως:  
 

- Πομποδέκτης βάσεως ο οποίος θα συμμορφώνεται με όλα τα παραπάνω, Πομποδέκτης VHF 
με μικρόφωνο, καλωδίωση τροφοδοσίας και υλικά στήριξης. 

- Τροφοδοτικό. 

- Κεραία. 

- Ιστός κεραίας και υλικά στήριξης. 

- Καλώδιο 20 μέτρα και κονέκτορες. 
 

Γ.  ΨΗΦΙΑΚΟΣ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ  ( με οθόνη) 

 

Περιγραφή  

 

- Ο πομποδέκτης να είναι νεοτάτης τεχνολογίας, μικρού μεγέθους, πολύ ισχυρής κατασκευής, 
με σασί από χυτό μονομπλόκ αλουμίνιο, για μέγιστη μηχανική αντοχή και μέγιστη απαγωγή 
θερμοκρασίας και να είναι στρατιωτικών προδιαγραφών MIL STD 810G για χαμηλή-υψηλή 
θερμοκρασία, θερμικό σοκ, ηλιακή ακτινοβολία, βροχή υπό αέρα, υγρασία, θαλάσσια ομίχλη, 
σκόνη υπό αέρα, εμβύθιση σε νερό, χαμηλή πίεση, δόνηση και μηχανικό σοκ. Στεγανότητα 
εισόδου βροχής και σκόνης κατά IP67.  
 

- Τα πλαστικά μέρη να είναι από άθραυστο πλαστικό τύπου polycarbonate.  

- Το φις σύνδεσης κεραίας να είναι τύπου ασφαλείας, βιδωτό, όχι BNC ή SMA. 
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- Ο πομποδέκτης να είναι απλός στην χρήση, με πλήρες πληκτρολόγιο και αλφαριθμητική 
οθόνη LCD με δυνατότητα απεικόνισης ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων.  Μέσω του 
πληκτρολογίου να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαύλου, καταστάσεως χρήστη, ταυτότητας 
καλούμενου σταθμού για επιλεκτική κλήση. Στην οθόνη να εμφανίζονται ο αριθμός ή το 
όνομα του διαύλου και όχι η συχνότητα εκπομπής/λήψης.  Στην οθόνη να εμφανίζονται η 
ταυτότητα του σταθμού που εκπέμπει καθώς και οι καταστάσεις κινδύνου.   

- Ο πομποδέκτης να διαθέτει ισχυρό ενισχυτή ήχου και εσωτερικό μεγάφωνο για χρήση σε 
θορυβώδες περιβάλλον (τουλάχιστον 1W στα 8Ω). 

- Ο πομποδέκτης να χρησιμοποιεί ψηφιακό πρωτόκολλο επικοινωνίας με φυσική 
διαυλοποίηση 6,25 KHz και αναλογικό FM με διαυλοποίηση 12,5 και 25 KHz. 

- Ο κάθε πομποδέκτης να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία συνοδευόμενος με επιτραπέζιο 
αυτόματο ταχυφορτιστή, εύκαμπτη κεραία τύπου rubber, έλασμα ζώνης, ακουστικό hands 
free, και επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή τύπου Li-Ion, χωρητικότητας τουλάχιστον 2200mAh 
ώστε να επιτυγχάνεται αυτονομία λειτουργίας περισσότερο από 16 ώρες σε κύκλο 
λειτουργίας 5/5/90 (TX/RX/STBY). 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Δυνατότητες 
Ο πομποδέκτης να έχει τις εξής λειτουργικές δυνατότητες: 
- Αναλογική λειτουργία (FM) 12,5/25KHz, Ψηφιακή λειτουργία (digital FM) 6,25KHz 
- Ισχυρό ενσωματωμένο μεγάφωνο με ενισχυτή ισχύος τουλάχιστον 1W  
  για λειτουργία σε θορυβώδες περιβάλλον 
- Απλό στη χρήση, με πλήρες πληκτρολόγιο και αλφαριθμητική οθόνη LCD 
- Κλήση κινδύνου, λειτουργίες man down και lone worker 
- Εκπομπή ταυτότητας 
- Ένδειξη διαύλου, ταυτότητας καλούντος και καταστάσεων κινδύνου στην οθόνη 
- Αχρήστευση λειτουργίας πομποδέκτη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας   
  STUN ή KILL κλπ. 
- Σύστημα φίμωσης CTCSS/DTCS 
- Ο πομποδέκτης να δέχεται με απλή βυσμάτωση εξωτερικό μικρομεγάφωνο απλό    
  ή με ενσωματωμένο GPS 
- Στην ψηφιακή λειτουργία 15 bit digital voice scrambler 
- Στεγανότητα εισόδου βροχής και σκόνης κατά IP67 

Τεχνικά  χαρακτηριστικά  

Συχνότητες λειτουργίας : 136-174MHz 
Αριθμός διαύλων  : περισσότερα από 100 
Διαυλοποίηση   : Ψηφιακή 6,25KHz, Αναλογική 12,5/25KHz 
Θερμοκρασία λειτουργίας : -25oC έως +55oC 
Διαστάσεις   : μικρότερες από 55(W) x 115(H) x 35(D) mm 
Βάρος        : μικρότερο από 300gr. 
Ισχύς εξόδου RF  : 5W 
Ακρίβεια συχνότητας  : ίση ή καλύτερη από +1 ppm 
Ευαισθησία δέκτη   : -8dBμV emf 5% BER (Ψηφιακό) 
      -4dBμV emf/20dB SINAD (αναλογικό Ν) 
Intermodulation rejection : τουλάχιστον 68dB 
Ισχύς AF στο ενσ. μεγάφωνο : τουλάχιστον 1W στα 8Ω 
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Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

 
a) Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία , ο προμηθευτής θα αναλάβει να κάνει την πλήρη 

εγκατάσταση, τον προγραμματισμό,  την λειτουργία και τον έλεγχο συνολικά του συστήματος της 
ασύρματης επικοινωνίας.  

b) Τα προσφερόμενα υλικά θα καλύπτονται με πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας έναντι 
ελαττωματικών υλικών, σχεδίασης ή κατασκευής δύο (2) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία 
παραλαβής του υλικού. Η εγγύηση της καλής λειτουργίας του υλικού θα καλύπτει την επισκευή ή 
αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος χωρίς καμία επιβάρυνση για ανταλλακτικά ή εργατικά 
για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. 

c) Ο προμηθευτής θα  έχει την υποχρέωση να προσφέρει στις ανωτέρω τιμές και συμβόλαιο 
συντήρησης  δώδεκα (12) μηνών από την πλήρη εγκατάσταση δοκιμής και παραλαβής του 
συστήματος. Για αυτό  θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του το σχετικό κόστος.  

d) Τέλος στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται και όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης του 
ασύρματου  σταθμού και απόδοσης της συχνότητας από την ΕΕΤΤ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου  (κατάθεση της σχετικής αίτησης του Δήμου συμπεριλαμβανομένου του 
παραβόλου για την απόκτηση της αρχικής άδειας χρήσης ραδιοσυχνότητας από την ΕΕΤΤ, καθώς 
και την παράδοση του συστήματος στην πλήρη και σωστή λειτουργία του. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΠΟΣΟΝ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΕΩΣ + 
ΚΕΡΑΙΑ+ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

1 1.430 1.430,00 

2 
ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ  VHF – UHF 
(DPMR) ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ  

8 300,00    2.400,00 

3 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ 
(ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ) + ΚΕΡΑΙΑ 

1 2.350,00 2.350,00 

     

ΣΥΝΟΛΟ 6.180,00 

ΦΠΑ 24% 1.483,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.663,20 

 

  

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια & εγκατάσταση  
ασύρματης επικοινωνίας» 

Αρ. Μελέτης  16 /2018  

 





 11 

 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο της παρούσης 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη δημιουργία δικτύου 
ασύρματης επικοινωνίας. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση, τον 
προγραμματισμό, την λειτουργία, τον έλεγχο του συστήματος την επιτυχή δοκιμή του καθώς και 
τις διαδικασίες αδειοδότησης του από τις αρμόδιες Δημόσιες αρχές  πριν την παράδοση του 
συστήματος σε πλήρη και σωστή λειτουργία. 
 Όλα τα υλικά θα καλύπτονται από τουλάχιστον διετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας από τον 
κατασκευαστή. 
Το συνολικό ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 7.663,20€ και 
αντιστοιχεί σε ποσό 6.180,00 €  χωρίς  ΦΠΑ,  με τον ΦΠΑ να αντιστοιχεί στο ποσό των 1.483,20 €  
συμπεριλαμβανομένου και του παραβόλου για την αδειοδότηση της συχνότητας. Οι  σχετικές 
πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους  κωδικούς  του προϋπολογισμού του  έτους  2018 του Δήμου. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016  
με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συμφέρουσα τιμή  στο σύνολο 
των ειδών. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016  με 
απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συμφέρουσα τιμή. 
 
Άρθρο 2ο    
Ισχύουσες διατάξεις 
 
Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 
 
1. Ο Ν 4412 /2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις    

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2.  Η Π1/3305/2010 ΦΕΚ1789-Β-2010 του ΥΠ.ΑΝ με τίτλο «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( παρ. 5, 12, 
13 και 16) του Ν.2286/95». 

3. Ο Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
4. Ο Ν. 3852/10  ΦΕΚ 87 Α’ / 7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
 
 
 
 
 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια & εγκατάσταση  
ασύρματης επικοινωνίας» 

Αρ. Μελέτης  16 /2018  
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ΑΡΘΡΟ 3ο     
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 
α) Τεχνική Έκθεση. 
β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ) Οικονομική προσφορά. 
ε) Σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Τρόπος εκτέλεσης 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
16/2018 μελέτη του Δήμου Περάματος. 
Ανάδοχος  αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη συμφερότερη τιμή. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, 
νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα με το αντικείμενο της 
προμήθειας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία 
επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων από τους ενδιαφερόμενους. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Υποβολή προσφορών 
Κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, για το σύνολο 
της προμήθειας. 
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των αντίστοιχων ποσοτήτων σύμφωνα με τη μελέτη 
της προμήθειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
Αποσφράγιση , αξιολόγηση προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη 
Η αποσφράγιση, ο έλεγχος κα η αξιολόγηση των  προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 
διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 όπως αυτή έχει οριστεί.   
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Ανακοίνωση κατακύρωσης – Σύμβαση – Παράταση 
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος της προμήθειας 
υποχρεούται, όπως ο νόμος ορίζει από την σχετική κοινοποίηση σε αυτόν, να προσέλθει στο Δήμο 
Περάματος για την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παραταθεί με τους ίδιους όρους για χρονικό διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της 
με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο 
της παράτασής της, υπέρβαση του αντίστοιχου ποσού της ομάδας και συνολικά της μελέτης της 
προμήθειας καθώς και καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
Παράδοση – Παραλαβή 
Ο ανάδοχος της προμήθειας θα αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση τον προγραμματισμό, τη 
λειτουργία και τον έλεγχο του συστήματος της ασύρματης επικοινωνίας καθώς και τις 
διαδικασίες αδειοδότησης του σταθμού, συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου για την 
απόκτηση άδειας χρήσης ραδιοσυχνότητας από την ΕΕΤΤ, καθώς και την παράδοση του 
συστήματος σε πλήρη και σωστή λειτουργία. Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι καινούργια, 
αμεταχείριστα και αρίστης ποιότητας. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται κάθε φορά από την 
αρμόδια ορισμένη επιτροπή παραλαβής προμηθειών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο 
από τα είδη της προμήθειας είναι ακατάλληλο, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην 
αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Λοιποί Όροι  
 
a) Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία , ο προμηθευτής θα αναλάβει να κάνει την 

πλήρη εγκατάσταση, τον προγραμματισμό,  την λειτουργία και τον έλεγχο συνολικά του 
συστήματος της ασύρματης επικοινωνίας.  

b) Τα προσφερόμενα υλικά θα καλύπτονται με πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας έναντι 
ελαττωματικών υλικών, σχεδίασης ή κατασκευής δύο (2) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία 
παραλαβής του υλικού. Η εγγύηση της καλής λειτουργίας του υλικού θα καλύπτει την επισκευή 
ή αντικατάσταση του ελαττωματικού τμήματος χωρίς καμία επιβάρυνση για ανταλλακτικά ή 
εργατικά για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. 

c) Ο προμηθευτής θα  έχει την υποχρέωση να προσφέρει στις ανωτέρω τιμές και συμβόλαιο 
συντήρησης  δώδεκα (12) μηνών από την πλήρη εγκατάσταση δοκιμής και παραλαβής του 
συστήματος. Για αυτό  θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του το σχετικό κόστος.  

d) Τέλος στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται και όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης του 
ασύρματου  σταθμού και απόδοσης της συχνότητας από την ΕΕΤΤ, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου  (κατάθεση της σχετικής αίτησης του Δήμου 
συμπεριλαμβανομένου του παραβόλου για την απόκτηση της αρχικής άδειας χρήσης 
ραδιοσυχνότητας από την ΕΕΤΤ, καθώς και την παράδοση του συστήματος στην πλήρη και 
σωστή λειτουργία. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευμένων ειδών κάθε φορά θα γίνεται μετά την 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 . Οι νόμιμες κρατήσεις όπως ορίζονται από την 
νομοθεσία βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
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ΑΡΘΡΟ 13 
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και τις ισχύουσες διατάξεις. Σε 
περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

 

Πέραμα 10  Οκτωβρίου 2018. 
                 
                Συντάχθηκε                                     Ελέγχθηκε      Θεωρήθηκε 

 Υπάλληλος Τμήματος             Ο Προϊστάμενος Τμήματος              Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
     Μελετών & Έργων           Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων            Περιβάλλοντος – 
Ποιότητας  
                                                         Ζωής 
 

Κεπεσίδης  Στυλιανός         Υποθέσιμος Κων/νος         Μουστάκης  
Απόστολος 

                 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.          Δρ. Χημικός 
Μηχανικός 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την   
        « Προμήθεια & εγκατάσταση  
            ασύρματης επικοινωνίας » 

 
Ημερομηνία: ……./……../2018                                                            Αρ. Μελέτης  16/2018 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ : 20-6495.0001 

  

 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α   

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΠΟΣΟΝ 

1 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΕΩΣ + 
ΚΕΡΑΙΑ+ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

1   

2 
ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ  VHF – UHF 
(DPMR) ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ  

8   

3 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ 
(ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ) + ΚΕΡΑΙΑ 

1   

     

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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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: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
  
CPV): [31711110-7]-Πομποδέκτες 
  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6246] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε  προμήθειες    
- Η σύμβαση διαχωρίζεται σε 1 ομάδαγια 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 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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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): 
[……][……][……] 

 
 





 27 

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) 
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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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