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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Κ.Α.Α. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Εκπόνηση Μελέτης Σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος της Κ.Α.Α. εκτάσεως 
260.922τ.μ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών  

Διακηρύσσει 

την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου – με Συνοπτικό διαγωνισμό – για την 

 «Εκπόνηση Μελέτης Σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος της Κ.Α.Α. 
εκτάσεως 260.922τ.μ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» 

 

Προϋπολογισμού 23.560,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα και  

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και           



 

 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής των ως υπηρεσιών.  

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1 Αναθέτουσα αρχή :ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  
1.2 Εργοδότης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.  
1.3 Φορέας υλοποίησης του έργου: Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
1.4 Αρμόδιο ‘Όργανο αναθέτουσας αρχής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. 

είναι αρμόδιο για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη της διακήρυξης, τη 
διεξαγωγή και κατακύρωση του διαγωνισμού, καθώς και για την συγκρότηση 
της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών 
που έχει έδρα:  
Διοικητικό Συμβούλιο  
Οδός  :  Κέννεντυ 1 & Πύργου 
Ταχ.Κωδ. :  182 33 
Τηλ.  :  210-4821111 
Telefax :  210-4814042 
E-mail :  info@okaa.gr 
 
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και 
θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα  που ενδεχομένως θα ασκήσουν.  

1.5 Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών, που έχει 
έδρα στην οδό Κέννεντυ 1 & Πύργου, 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, τηλ.: 210 
4821111, Telefax: 210-4814042.  

1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν 
άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα 
Υλοποίησης καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο 
μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης, 
υποχρεούται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους 
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή 
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά το νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο 
των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
τους. 



 

 

1.7 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
iSupplies μέχρι την 18-03-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα που 
λήγει η δυνατότητα ανάρτησης της προσφοράς στην πιο πάνω πλατφόρμα). 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό έχουν θα 
πρέπει να εγγραφούν στην πιο πάνω πλατφόρμα επικοινωνώντας με την 
εταιρεία iSmart P.C. που εδρεύει στους Αμπελόκηπους-Αθήνα επί της οδού 
Συνταγμ. Δαβάκη 10 & Μυλοποτάμου τηλέφωνο 210-3601671. Σε περίπτωση 
που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξει αλλαγή στην ημερομηνία και ώρα λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πιο πάνω ηλεκτρονική 
πλατφόρμα θα υπάρξει ανάλογη ανακοίνωση της αναθέτουσας αρχής.  Την 
ημέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η πλατφόρμα κλείνει και δεν 
είναι δυνατή η εκπρόθεσμη υποβολή  προσφοράς.  
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης των υπηρεσιών ανέρχεται σε 
23.560,00 € και αναλύεται σε : 

- Δαπάνη Υπηρεσιών 19.000,00 € 

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%)  4.560,00 €  

2.2 Τόπος παροχής υπηρεσιών  

Οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας, Κέννεντυ 1 & 
Πύργου Αγ. Ιωάννης Ρέντης. 

2.3 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών  

Αντικείμενο είναι η Εκπόνηση Μελέτης Σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος της 
Κ.Α.Α. εκτάσεως 260.922τ.μ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, 
δ) η τεχνική περιγραφή.  



 

 

3.2 Τα προαναφερόμενα τεύχη θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα iSupplies από 05-
03-2021 και μπορούν να διατίθενται σε έντυπη μορφή από την Δ/νση 
Υποστηρικτικών του Ο.Κ.Α.Α., πληροφορίες Α. Σάντα, Β. ‘Αρμπιρος. 

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από την Δ/νση 
Υποστηρικτικών Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., πληροφορίες, Α. Σάντα, Β. Άρμπιρος. 

Α) Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος 
αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της διακήρυξης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, 
πέραν της αναφερόμενης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα 
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Β) Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού 
δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

4.1 Για τη δημοπράτηση των υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης και την 
υλοποίησή της, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».  

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας». 



 

 

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

4.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο 
είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 
περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 
  

1. Η παρούσα Διακήρυξη. 
2. Η Οικονομική Προσφορά. 
3. Η Τεχνική Περιγραφή 
4. Ο Προϋπολογισμός μελέτης. 
5. ΤΕΥΔ 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής. Οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν στο ειδικό έντυπο 
που θα έχει αναρτηθεί στην πιο πάνω πλατφόρμα iSupplies, το ποσοστό της 
προσφερόμενης έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού (χωρίς 
Φ.Π.Α.). Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα προσφέρει το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού.  

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6.1 Τα έγγραφα της προσφοράς θα πρέπει να αναρτηθούν με την μορφή pdf στην 
πλατφόρμα iSupplies μέχρι την Πέμπτη, 18-03-2021 και ώρα 10.00 π.μ. 

6.2 Θα πρέπει να αναρτηθεί με την μορφή pdf αίτηση υποβολής προσφοράς  στο 
διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή 
ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

6.3 Με την προσφορά θα πρέπει να αναρτηθούν  τα ακόλουθα: 

α) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 



 

 

β) «Οικονομική Προσφορά», στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. 

6.4 Μετά την κατά τα πιο πάνω καταληκτική ημέρα και ώρα η πλατφόρμα κλείνει 
και δεν δέχεται την υποβολή εκπρόθεσμης προσφοράς.   

6.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών. 

6.6 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

6.7 Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο 
προσδιορισμός αυτός γίνεται στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 
4412/2016. 

6.8 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα 
με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου:  

▪   σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός 
εργολήπτης, 

▪ σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος 

▪   σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής της, 

▪  σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από το Δ.Σ. μέλος ή 
μη αυτού, 

▪  σε περίπτωση Κοινοπραξίας είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι 
ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) 
των κοινοπρακτουσών Επιχειρήσεων, είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο 
καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 



 

 

6.9 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, με ανάρτηση στην 
πλατφόρμα iSupplies το αργότερο μέχρι την 16-03-2021, ημέρα Τρίτη.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην 
πλατφόρμα iSupplies  και στην ιστοσελίδα του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.  

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

Για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» την 18-03-2021 και ώρα 10.00 πμ ή την [1η] εργάσιμη ημέρα 
μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10.00πμ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση 
στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη 
των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

8.2. Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων. 



 

 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στον έλεγχο μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  
και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα 
αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Επισημαίνεται ότι: 

α) αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το 
τελικό ποσό ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή του ποσού υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της 
ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα 
σφάλματα και αναγράφει την ορθή τιμή. 

Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντα ή μη σύμφωνες προς 
τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που προσέφερε το χαμηλότερο 
προσφερόμενο ποσό, όπως αυτό προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α.) επιλέγει τον 
(προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 



 

 

ισότιμές προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται, πριν να εγκριθεί αρμοδίως. Όλες οι αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων αναρτώνται με την μορφή pdf στην πλατφόρμα iSupplies. 

Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. στο οποίο θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της 
προθεσμίας κατάθεσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 ενστάσεων. 

Η δημοπρασία ακυρώνεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτής, εφόσον από την 
παρατυπία διεξαγωγής επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

Ομοίως μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και πριν το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών, εάν αποδειχθεί ότι προέκυψε συνεννόηση ή συμπαιγνία των 
διαγωνιζόμενων για την ανάληψη της εργασίας ή της παροχής υπηρεσίας χωρίς 
πραγματικό ανταγωνισμό. Σε αυτή τη περίπτωση, η Επιτροπή καταγράφει με 
λεπτομέρεια στο πρακτικό του διαγωνισμού τα όσα συνέβησαν, όπως αυτά 
υπέπεσαν στην αντίληψή της, καθώς και τη γνώμη της επί του θέματος.  

Εφόσον ασκήθηκε ένσταση εκ των διαγωνισθέντων περί παράτυπου διεξαγωγής ή 
συμπαιγνίας κατά την δημοπρασία ή αυτό αναφέρεται στην απόφαση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, το Διοικητικό συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. εν όψει και των 
λοιπών στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού, αποφαίνεται δι’ αιτιολογημένης 
αποφάσεως, εγκρίνοντας ή ακυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής. 

Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επιτρέπεται να ακυρωθεί μόνο για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

- για παράτυπη διεξαγωγή του, αλλά μόνο εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται 
το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού 

- εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κρίνεται ικανοποιητικό από την 
Αναθέτουσα Αρχή 

- εάν ο ανταγωνισμός, κατά την κρίση της αρμόδιας για την έγκριση αρχής υπήρξε 
ανεπαρκής και αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 
διαγωνιζόμενων για αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης όλων των προσφορών 
κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης από 
την αιτία αυτή.  



 

 

Εάν δεν κοινοποιηθεί στο μειοδότη η απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού μέσα 
στην προθεσμία ισχύος της προσφοράς του που ορίστηκε, μπορεί ο ίδιος να 
δηλώσει έγγραφα ότι ανακαλεί οριστικά την προσφορά του 

Στην περίπτωση αυτή, του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μέσα σε 
10 ημέρες. 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την ανάρτηση  της προσβαλλόμενης πράξης 
στην πλατφόρμα iSupplies και ασκείται με την υποβολή της στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης, η ένσταση πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 
1.7 της παρούσης. 

Η ένσταση απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας τη σύμβασης, το οποίο συνοδεύει την 
κατά τα πιο πάνω υποβληθείσα ένσταση στο πρωτόκολλο του Ο.Κ.Α.Α. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά 
τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

13.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 
δραστηριοποιούνται στην Εκπόνηση (Μελέτη Σύνταξη) Τοπογραφικών 
Διαγραμμάτων με βάσει τις προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 Β΄ μέρος του άρθρου 9 
του Ν.4030/2011  (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011 -  Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις ),  με το  Ν.Ο.Κ. ( Ν. 
4067/ΦΕΚ/79/Α’/2012), με το άρθρο 39 του Ν.4495 / 2017, με το 
Ν.4759/2020  επαγγέλματος και δραστηριοποιούνται ως κάτωθι : 

α) σε κράτος-μέλος ‘Ένωσης, 



 

 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

13.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. 
13.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Οι κοινοπρακτούντες είναι σε ολόκληρο και ξεχωριστά ο καθένας υπεύθυνος 
απέναντι στον Ο.Κ.Α.Α. για τις συνολικές υποχρεώσεις της κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

14.1 Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται 
περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

14.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 



 

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 
(Α΄215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, 
η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

14.1.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   

ή/και  



 

 

β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

14.1.2Α Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ.  

14.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος (όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι 
συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή), δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  
14.1.1 και 14.1.2. [Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, 
διαγράφεται η παράγραφος 14.1.3].  

14.1.4  Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 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 της περ. β' παρ. 
2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς του άρθρου 14 της παρούσας, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 14.1.2. 



 

 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η 
παράγραφος 14.1.4.]  

14.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, 

(β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 

(γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
των προσφερόντων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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, 



 

 

(ζ) Ο προσφέρων 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, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  

(η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

14.1.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται 
ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων.   

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 14.1.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη 
από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 14.1.5 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  

14.1.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 14.1.1, 14.1.2A και 14.1.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων 
που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

14.1.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 



 

 

14.1.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

15.1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία 16 Μελέτες τοπογραφίας, πτυχίο 
τάξεως Α και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3316/2005 και το Π.Δ. 138/2009 
και το Ν. 4278/2014, άρθρ. 59). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε 
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

1. Πέραν των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες 
συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, ισχύουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα 

α) Στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, εγγράφονται 
οικονομικοί φορείς κατά τάξεις και κατηγορίες, 

β) στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών για τις 
οποίες δεν τηρούνται μητρώα, η συμμετοχή επιτρέπεται σε οικονομικούς φορείς, 
πιστοποιημένους από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

γ) σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων και αν η υπό ανάθεση 
μελέτη ανήκει σε μία κατηγορία, όλα τα μέλη της ένωσης πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα σε αυτήν την κατηγορία, 

δ) σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων και αν η υπό ανάθεση 
μελέτη ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά όλες 
οι κατηγορίες». 

2. Πέραν των οριζομένων στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες 
συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, ισχύουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα: 

α) τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλόλητας και γενικής εμπειρίας 
καθορίζονται ανά κατηγορία μελέτης. 



 

 

β) αν για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται 
αυξημένη εμπειρία, μπορεί, να απαιτείται με τα έγγραφα της σύμβασης η 
συμμετοχή οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων σε τάξη ανώτερη από αυτήν που 
προκύπτει με βάση το οικονομικό αντικείμενο της διακήρυξης, 

3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν 
εκπονηθεί από μελετητές οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά τον 
παρόντα, λοιπές διατάξεις σχετικές με όρους άσκησης του επαγγέλματος του 
μελετητή και τα έγγραφα της σύμβασης. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν 
τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν. 

15.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

α. Συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη – παρ. 4 άρθρο 79 ν. 4412/2016) ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι δε βρίσκεται σε μία από τις 
καταστάσεις των παρ. 1 (ποινικό μητρώο), 2 (φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα) και 4 (πτωχευτικά) του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
β. Απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α., 
ήτοι στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00€). Στην περίπτωση 
κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύησης καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην κοινοπραξία και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
γ) 1. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο 
Μελετητή ή Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  
• στην κατηγορία 16 μελέτες τοπογραφίας, πτυχίο τάξεως Α και άνω. 

2. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

3. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 



 

 

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύοςi. 

δ. Οι υποψήφιοι οφείλουν πριν την υποβολή της σχετικής προσφοράς, να 
επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Ο.Κ.Α.Α. στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες το αργότερο, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, για να έχουν ιδία αντίληψη για τη σύνταξη της μελέτης που πρόκειται 
να προσφέρουν, ερχόμενοι σε συνεννόηση με τη Δ/νση Υποστηρικτικών 
Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α., τηλ.: 210-4821111 εσωτ.: 0107, 0108. Απαιτείται η 
ανάρτηση με την προσφορά στην πλατφόρμα iSupplies σε φόρμα pdf Βεβαίωση 
αυτοψίας που θα εκδοθεί από τη Διευθύντρια των Υποστηρικτικών Λειτουργιών του 
Ο.Κ.Α.Α. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή 
δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο 
διαγωνισμό, αποκλείεται. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το συνολικό χρονικό διάστημα για την εκπόνηση της μελέτης, ορίζεται σε ένα (1) 
μήνα.  

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών συνάπτεται βάσει της απόφασης για 
έγκριση του διαγωνισμού για το ποσό που προκύπτει από την προσφορά του 
(συμβατικό τίμημα). 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας αναρτάται στην 
πλατφόρμα iSupplies και ο μειοδότης καλείται, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη 
των πέντε (5) ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών, να αναρτήσει 



 

 

στην πλατφόρμα iSupplies σε μορφή pdf  τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία, και τα ακόλουθα (α έως και δ) 
δικαιολογητικά, τα πρωτότυπα των οποίων θα προσκομίσει στο πρωτόκολλο του 
Ο.Κ.Α.Α. μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημέρα της ανάρτησης  και να υπογράψει 
τη σύμβαση. 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρ. 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 
ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο εν δυνάμει Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 
στις εισφορές κοινωνικής ασφάλειας (κύριας και επικουρικής). 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο εν δυνάμει Ανάδοχος, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο προκύπτει ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν τελεί σε καμία εκ των ακόλουθων περιπτώσεων:  

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα δεν 
εκδίδει τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή σε όσες περιπτώσεις τα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το 
πιστοποιητικό ή το έγγραφο αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση 
περαιτέρω που στη χώρα εγκατάστασης του υποψηφίου οικονομικού φορέα δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται ένορκη υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 



 

 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές 
επιχειρήσεις. 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 
7 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 και συγκεκριμένα «12. Τα αποδεικτικά μέσα 
γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν 
την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 
73 και την περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 73  

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα 
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 
ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον 
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών.». 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ, Κ.Λ.Π. – 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

18.1 Η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού του Ο.Κ.Α.Α. 

18.2   Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του 
ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).  

 

 

Αγ. Ιωάννης Ρέντη   05-03-2021 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

 
 

 

                                         

  



 

 

 

Α .ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο χώρος της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και 
Αλιείας Α.Ε. έχει έκταση 260.922,00τ.μ. Για το χώρο της ΚΑΑ έχει συνταχθεί το έτος 
2010 Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμακα 1:500 και 1:1000 το οποίο είναι 
εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 σε ψηφιακή μορφή 
και θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία ως βάση για την σύνταξη – 
επικαιροποίηση του νέου Τοπογραφικού Διαγράμματος. 

Σκοπός της σύνταξης του Τοπογραφικού διαγράμματός είναι η αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης ο εντοπισμός και καταγραφή των υπαρχουσών 
αυθαίρετων κατασκευών ο εντοπισμός του χρόνου κατασκευής η σήμανση τους σε 
ξεχωριστό αρχείο προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες από αυτές έχουν 
κατασκευαστεί προ της 27-07-2011 και ποιες μεταγενέστερα.  

Το Τοπογραφικό θα αποτελέσει βάση για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών της 
ΚΑΑ καθώς και θα αποτελεί σημείο αναφοράς και ενημέρωσης για οποιοδήποτε 
νέα προσθήκη ή αποξήλωση εγκαταστάσεων 

 
1. Προδιαγραφές  

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος όπως  καθορίζεται από την κείμενη 
νομοθεσία και ειδικότερα του Π.Δ. 696/74 Β΄ μέρος, το άρθρο 9 του 
Ν.4030/2011  (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011 -  Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, 
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις),  με το  Ν.Ο.Κ. (Ν. 
4067/ΦΕΚ/79/Α’/2012), με το άρθρο 39 του Ν.4495 / 2017, με το Ν.4759/2020   
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2. Μεθοδολογία εκπόνησης Τοπογραφικής Μελέτης  

Συλλογή στοιχείων όπως παλαιές μελέτες Τοπογραφικά Διαγράμματα Οικοδομικών 
Αδειών, ΦΕΚ κ.λπ. 

• Αναγνώριση Περιοχής Μελέτης  
• Εντοπισμός Τριγωνομετρικών Σημείων 
• Εντοπισμός Υψομετρικών Αφετηριών 
• Οριζοντιογραφική Εξάρτηση 
• Εγκατάσταση Πολυγωνομετρικού Δικτύου (πρωτεύοντος-δευτερεύοντος) 
• Ταχυμετρική Αποτύπωση 
• Εργασίες Γραφείου 

Για τη σύνταξη της μελέτης ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο για 
το σκοπό αυτό εξοπλισμό. 

3. Παραδοτέο  

Στα παραδοτέα της Μελέτης θα πρέπει να περιέχονται κατ' ελάχιστο τα στοιχεία 
που περιγράφονται αναλυτικά κάτωθι: 

3.1 Πλήρη και λεπτομερή  αποτύπωση των εγκαταστάσεων,  με τα 
υφιστάμενα  κτίσματα και σταθερές κατασκευές (νομίμως υφιστάμενα ή μη). 
Εμφανή όρια γεωτεμαχίου, μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου και 
κτισμάτων, πίνακας συν/νων των κορυφών  αυτών  σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις 
ορίων οικοπέδου και κτισμάτων και αναγραφή των αντίστοιχων εμβαδών. 

3.2 Πλήρης υψομετρική αποτύπωση  της έκτασης.  Απόδοση υψομέτρων  στις 
κορυφές της έκτασης και όπου απαιτείται απόδοση υψομετρικών καμπυλών ή 
άλλων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων. 

3.3 Απεικόνιση γραμμών (οικοδομικών  – ρυμοτομικών,  απαλλοτρίωσης, κ.λπ.)  

3.4 Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που περιβάλουν το όλον οικόπεδο. 

3.5. Ισχύοντες  όροι  δόμησης  με  τις  παρεκκλίσεις  τους  στην  περιοχή,  διατάγ
ματα  όρων δόμησης, ρυμοτομίας και χρήσεων γης. Εφαρμογή των διατάξεων της 
ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, εφαρμογή των διαγραμμάτων εφαρμογής 
της ρυμοτομίας και τεχνικών εκθέσεων. Ισχύοντα διατάγματα που θα πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψη ΦΕΚ  1192/Δ’/2004, ΦΕΚ 138/Δ’/2005, ΦΕΚ 175/ΑΑΠ/2014 κ.λπ. 

3.6 Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση 
της θέσης του οικοπέδου. 

3.7 Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης  του  οικοπέδου  με  απεικόνιση  
χαρακτηριστικών – αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου 
επί αποσπάσματος δορυφορικής  εικόνας. 
  



 

 

3.8 Η δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται όλες οι δηλώσεις σχετικά με: 
• την αρτιότητα  του  οικοπέδου  (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα  με  το 
άρθρο 25 του Ν.1337/83) 
• το αν το οικόπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 
• το  αν  το  οικόπεδο   εμπίπτει   σε  περιοχή   λειτουργίας   Εθνικού   Κτηματολογί
ου 
• το αν εντός του οικοπέδου  και του ΟΤ διέρχονται  εναέρια  γραμμή υψηλής  τάσης 
ΔΕΗ, αγωγός φυσικού αερίου, ρέμα ή οδός προϋφιστάμενη  του 1923 
• το αν εντός των όμορων οικοπέδων υφίστανται διατηρητέα κτίσματα 
• το αν εντός του οικοπέδου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα 
3.9. Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, 
όπως: 
• το εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων 
• το σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό 
• στοιχεία και μέθοδος  εφαρμογής  ρυμοτομίας  (ρυμοτομικές – οικοδομικές 
γραμμές, υψομετρική μελέτη οδού) 
• τυχόν στοιχεία πράξεων εφαρμογής ή αναλογισμού και τακτοποίησης 
• ΚΑΕΚ   γεωτεμαχίου,   στη  περίπτωση   που  αυτό  εμπίπτει 
σε  περιοχή  λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου 

3.10.    Υπόμνημα συμβολισμού 

3.11. Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87 και προσανατολισμός (βορράς)  

3.12. Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών  όπου 
απαιτηθεί. 

3.13. Τίτλος σχεδίου σε μέγεθος  Α4, στο οποίο αναφέρονται:  στοιχεία Μελετητή, 
Εργοδότη, Ονομασία   έργου, Θέση, Θέμα, Κλίμακα σχεδίου, κλπ. 

3.14. Παράδοση της μελέτης σε έντυπη μορφή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη 
αρμοδίως και σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή  

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

 

ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜΠΙΡΟΣ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Κ.Α.Α.  



 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

( € ) 

1. 

«Εκπόνηση Μελέτης 
Σύνταξης Τοπογραφικού 
Διαγράμματος της Κ.Α.Α. 
εκτάσεως 260.922τ.μ. του 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» 

. 

 
 

1 

 
 
 

 
 

19.000,00€ 

 
Φ.Π.Α. 24% 4.560,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 23.560,00 € 

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ                    

                       

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ 
Πληροφορίες : Α. Σάντα   
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0107 
e-mail : r.santa@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 2037 / 05-03-2021  
«Εκπόνηση Μελέτης Σύνταξης 
Τοπογραφικού Διαγράμματος της Κ.Α.Α. 
εκτάσεως 260.922τ.μ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  

Κωδικός CPV : 71351810-4 



 

 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 
182 33 ΑΤΤΙΚΗ 
Πληροφορίες : Α. Σάντα   
Τηλ.: 210-4821 111 εσωτ. : 0107 
e-mail : r.santa@okaa.gr 
Fax : 210-4814042 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 2037 / 05-03-2021  
«Εκπόνηση Μελέτης Σύνταξης 
Τοπογραφικού Διαγράμματος της Κ.Α.Α. 
εκτάσεως 260.922τ.μ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  

Κωδικός CPV : 71351810-4 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ( € ) 
ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ 

1. 

«Εκπόνηση Μελέτης 
Σύνταξης Τοπογραφικού 
Διαγράμματος της Κ.Α.Α. 
εκτάσεως 260.922τ.μ. του 

Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» 

 

 
 

01 

 
 

 
 

19.000,00€ 

  Έκπτωση ................%  

  
Προσφερό

μενο 
τιμημα 

  

 
Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

                                                                                Αθήνα, ………….. 
                                                                             Ο προσφέρων 

 
 
 
 



 

 

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 φορέαii  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: [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. δ.τ. Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221096] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ – 
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 182 33] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ] 

- Τηλέφωνο: [210 4821111, ΕΣΩΤ. 0107] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [r.santa@okaa.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.okaa.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
(προμήθεια υπηρεσιών)  :  

«Εκπόνηση Μελέτης Σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος της Κ.Α.Α. εκτάσεως 
260.922τ.μ. του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»  
Κωδικός CPV : 71351810-4 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [21PROC008240486/05-03-2021] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): […./..-
..-2021] 

 

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



 

 

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 αρμόδιοιiii: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiv; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»v ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 



 

 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοvi: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 

 

 



 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:      «Άνευ αντικειμένου» 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 



 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝviii 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 



 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 
φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςix 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηx· 

2. δωροδοκίαxi,xii· 

3. απάτηxiii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiv· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxvi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvii 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): 

[……][……][……][……]xviii 



 

 

Εάν ναι, αναφέρετεxix: 

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): 

[……][……][……][……]xx 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xxi; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxii: 

[……] 

 



 

 

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 
ασφάλισηςxxiii, 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 ;xxiv 

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):xxv 



 

 

[……][……][……] 



 

 

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 
δικαίουxxvi; 

[] 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 
καταστάσειςxxvii : 

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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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



 

 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxviii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxx, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 



 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

[.........…] 

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 
σύμβασηςxxxi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxii 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 

[] Ναι [] Όχι 



 

 

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;  

 

 



 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxiii:«Άνευ αντικειμένου» 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[……] 



 

 

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 
εγκατάστασήςxxxiv; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 



 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 



 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxvi: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[……],[……][…] νόμισμα 

 



 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvii που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxviii -και η αντίστοιχη 
αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 

[……..........] 

 

 

 

 



 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 



 

 

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: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Άνευ αντικειμένου Αριθμός ετών (η περίοδος 
αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……] 

1β) Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, 
ο οικονομικός φορέας  έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 
για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] Άνευ αντικειμένου  



 

 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……]  Άνευ αντικειμένου 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

Άνευ αντικειμένου 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικών 
προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……]  Άνευ αντικειμένου 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  Άνευ αντικειμένου 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  



 

 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] Άνευ αντικειμένου 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

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: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 



 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 



 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 



 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 
όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση,που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 

 



 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

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 αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ανώνυμη εταιρεία 
με την επωνυμία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Διοικητικό της 
Συμβούλιο,  προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] 
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  

 

 

 
i		 Πρβλ.	παράγραφο	12	άρθρου	80	του	ν.4412/2016,	όπως	αυτή	προστέθηκε	με	το	
άρθρο	43	παρ.	7,	περ.	α,	υποπερίπτωση	αδ’	του	ν.	4605/2019.		

ii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
iii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iv 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 ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
v Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 
vi Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
viii  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.” 
ix 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.  
x 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). 
xi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
xii 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). 
xiii 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. 
xiv 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. 
xv 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”. 
xvi 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.". 
xvii 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 ) 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxi 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)  
xxii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν.  
xxiii 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).  
xxiv 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  
xxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxvi Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxviii Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxix Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxx Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxxi Πρβλ άρθρο 48. 
xxxii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxiii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiv 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. 
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  



 

 

 

xxxvi  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την 
τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥΔ. 
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου 
για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlviii 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. 
 


