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Αρ. πρωτ.: 607.5/500/139/31546 
 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

1. Έχοντας υπόψη την απόφαση 4424/238/18-11-2016 (ΑΔΑ:ΨΧ8Ε46ΨΖΣΠ-Η70) Δ.Σ. του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, προκηρύσσεται ο παρόν Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Σ.Μ.Δ.) με τον 
οποίο καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: 
Εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής και διαδρόμων στους Α΄ και Β΄ 
όγκους της Γ΄ΦΕΘ. Πληροφορίες για την διενέργεια του Σ.Μ.Δ. δίδονται στα κεντρικά γραφεία 
του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Τμήμα Μελετών & 
Τυποποίησης, 3ος όροφος, 365 γραφείο, στο τηλέφωνο: 2131314674, fax.: 2131314674 

 
2. Πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.inedivim.gr/proclamations 

 

3. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) (www.inedivim.gr) είναι Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική 
και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υλοποιεί δράσεις Διά Βίου Μάθησης (κατάρτιση, 
συμβουλευτική κ.α.), στηρίζει τη Νέα Γενιά, μέσα από προγράμματα κινητικότητας, 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία Μαθητικών 
και Φοιτητικών Εστιών, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες  για την αντιμετώπιση έκτακτων 
κοινωνικών αναγκών. 

 

4. Η περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης είναι τα κτίρια της Γ ΦΕΘ (nuts EL522) 
 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Ημερομηνία: 05/12/2016             
 
 
 

     Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
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5. Το έργο ¨Εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής και διαδρόμων στους Α΄ 
και Β΄ όγκους της Γ΄ΦΕΘ ¨, αφορά εκτέλεση εργασιών, στους δύο όγκους (Α΄ και Β΄) της  Γ΄ 
ΦΕΘ, καθαίρεσης επιχρισμάτων τοιχοποιιών και οροφών και αποξήλωσης δαπέδων στα 
σημεία διαρροών, πλήρους αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ζεστού – κρύου νερού και 
θέρμανσης λόγω διάβρωσης, πλήρους αποκατάστασης δαπέδων και επιχρισμάτων σε 
τοιχοποιίες και οροφές των κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής και διαδρόμων σε όλους 
τους ορόφους καθώς και στις απολήξεις των κλιμακοστασίων λόγω διαρροών από τα δίκτυα 
ζεστού-κρύου νερού και θέρμανσης, συντήρησης των δικτύων αυτών, αποκατάστασης 
επιχρισμάτων σε τοιχοποιίες και οροφές σε σημεία όπου δεν είχε γίνει σωστή αποκατάσταση 
αυτών λόγω παλαιότερων βλαβών των δικτύων,  αντικατάσταση πλακιδίων όπου απαιτείται 
και επιμελές στοκάρισμα των αρμών για την αντιμετώπιση διαρροών καθώς και περαιτέρω 
εργασίες συντήρησης για επαναφορά των ανωτέρω χώρων σε ασφαλή πλέον κατάσταση 
σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 

6. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι #59.900,00#€ μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.. 

 

7. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

 

8. Ως Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 
Έναρξη εκτέλεσης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Εργολαβικής Σύμβασης 
μετά την έγκριση κατακύρωσης και ανάθεσης του έργου. Σε περίπτωση λόγων ανωτέρας 
βίας ή άλλου σοβαρού λόγου θα δίδεται ανάλογη παράταση χωρίς αναθεώρηση μετά από 
απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΔΕΜΤΥ.  
 

9. Καλούνται φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες, ενώσεις ή συμπράξεις 
νομικών ή φυσικών προσώπων, με πτυχίο ΜΕΕΠ Οικοδομικών που πληρούν τις απαιτήσεις 
της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσουν προσφορά για την επιλογή αναδόχου, με κατ’ 
αποκοπή τίμημα, για το έργο: Εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής 
και διαδρόμων στους Α΄ και Β΄ όγκους της Γ΄ΦΕΘ. Οι προσκαλούμενοι έχουν τη δυνατότητα 
να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά (ένας φάκελος) με την ακόλουθη δομή (δύο 
κλειστοί υποφάκελοι) οι οποίοι θα περιλαμβάνουν: 

 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επι ποινής αποκλεισμού) 

 i. Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) κατά τα 
προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 79, νόμος 4412/2016 με την 
οποία επιβεβαιώνει ο συμμετέχων ότι πληροί τις προϋποθέσεις της 
σχετικής παραγράφου (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016). Η ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση πρέπει να  φέρει  ημερομηνία εντός τελευταίων  30 
ημερολογιακών  ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής  
των προσφορών, να είναι θεωρημένη από τις αρμόδιες αρχές και στην 
οποία να αναγράφονται ρητά τα στοιχεία του Διαγωνισμού. 
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 ii. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% κατά τα προβλεπόμενα στο αρ.72 του 
νόμου 4412/2016 
iii. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του 
υποψηφίου νομικού προσώπου 
iv. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 
εκπρόσωπο τους 
v. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 από το προσφέροντα ή τον 
εκπρόσωπο του υποψηφίου νομικού προσώπου θεωρημένη από τις 
αρμόδιες αρχές, όπου δηλώνεται ρητά ότι έλαβε γνώση των τοπικών 
συνθηκών και της ιδιομορφίας του έργου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και στην Τεχνική Περιγραφή του 
έργου. 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (επι ποινής αποκλεισμού) 
Οι ενδιαφερόμενοι θα εκτυπώσουν και θα συμπληρώσουν το έντυπο της 
Οικονομικής Προσφοράς και θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά και μόνο 
(επι ποινής αποκλεισμού) προσφορές συμπληρωμένες επί του 
συγκεκριμένου εντύπου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 

 

10. Η διαδικασία ανάθεσης του έργου είναι ο συνοπτικός διαγωνισμός 
 

11. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (Άρθρο 125-Ν.4412/2016), εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές που ορίζουν η 
παρούσα πρόσκληση και η Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 
12. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης (Αχαρνών 417, Αθήνα, 2ος Όροφος, γραφείο 203), το αργότερο μέχρι 
21/12/2016, και ώρα: 14:00μ.μ. μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου και τα 
εξής: 
 

α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ 
ΟΓΚΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΦΕΘ». 
β) Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 Τ.Κ 111.43, Ημερομηνία 
Διαγωνισμού:21/12/2016 , ώρα: 14:00, 
γ) Τα στοιχεία του αποστολέα:………………………………….... 
δ) Την ένδειξη: «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ».  

 
Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιανδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την 
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα 
και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.  
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 
ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη 
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και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους 
ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

 

13.     Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (η οποία αποδεικνύεται μόνο με την υποβολή 
προσφοράς σε αυτόν) οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι η προσφορά τους ισχύει για 6 μήνες από 
την υποβολή της. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/12/2016, και ώρα: 10:30μ.μ.. ημέρα 
Πέμπτη στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη) 
Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 3ος όροφος, 365 γραφείο, Τμήμα Μελετών & Τυποποίησης. Δικαίωμα 
παράστασης κατά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι 
των υποψήφιων αναδόχων.  
 

14. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη  μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (παρ. 4 του άρθρου 
92 του Ν.4412/16). 
  

15. Το έργο θα βαρύνει το Π.Δ.Ε του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΚΩΔ. 2014ΣΕ54100001 ). 
 

16. Οι προσφυγές-ενστάσεις θα απευθύνονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη διεύθυνση που αναφέρεται 
παραπάνω για την υποβολή των προσφορών.  

  
17.  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 

 
18. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται επικαιροποιημένος κάθε φορά ο νόμος 4412/2016 
 
 
 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 

                                                                                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΛΙΚΑΣ 
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ΕΡΓΟ:   Εργασίες επισκευών κοινόχρηστων 
χώρων, χώρων υγιεινής και 
διαδρόμων στους Α΄ και Β΄ όγκους 
της Γ΄ΦΕΘ 

ΤΟΠΟΣ: Θεσσαλονίκη. 

 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Α Σ  

1. Το έργο: «Εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής και διαδρόμων στους Α΄ και Β΄ όγκους 
της Γ΄ΦΕΘ» θα ανατεθεί μετά από Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με την 2995/130/13.03.2015 απόφαση 
Δ.Σ., που θα διενεργηθεί από το ΝΠΙΔ Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) / ΔΕΜ&Τ.Υ., με 
συμπλήρωση επί του σφραγισμένου εντύπου της υπηρεσίας, μεταξύ ΕΔΕ, με πτυχίο ΜΕΕΠ Οικοδομικών. Η 
εγκεκριμένη πίστωση του έργου είναι μέχρι του ποσού των 59.900,00 € συμπεριλαμβανομένων του 
Εργολαβικού Οφέλους & Γενικών Εξόδων (Ε.Ο. + Γ.Ε.) και πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. των Τιμολογίων, 
σύμφωνα με την 4424/238/18-11-2016 απόφαση Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

 
2. Συμβατικά τεύχη του έργου είναι η ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, οι ΓΕΝΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και το έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 

3. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν θα χορηγήσει Προκαταβολή και δύναται η ΔΕΜ&Τ.Υ. ή η επιτροπή σε οποιαδήποτε φάση 
πριν την κατακύρωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να ακυρώσει τον διαγωνισμό, χωρίς καμία άλλη 
υποχρέωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έναντι των συμμετασχόντων παρά μόνον την επιστροφή των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 

 
4. Ο Φ.Π.Α. του εκδιδομένου Τιμολογίου των προς είσπραξη λογαριασμών από τον ανάδοχο, βαρύνει το 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ.  
 

5. Εγγύηση συμμετοχής υποχρεωτικά στον διαγωνισμό 1200,00 €, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία επιστρέφεται μόνο μετά την κατακύρωση του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης. 
 

6. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει τεχνικό ασφαλείας και επιβλέποντα επί τόπου του έργου. Πριν την υπογραφή 
της σύμβασης θα προσκομιστεί δήλωση ορισμού τους από τον ανάδοχο και σχετική δήλωση αποδοχής από 
τα αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα. 

 
7. Η Πληρωμή του Αναδόχου του έργου είναι δυνατόν να γίνει και τμηματικώς, σε ποσοστό επί τις εκατό (%) 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών βάσει Λογαριασμών που θα υποβάλλονται από τον 
Επιβλέποντα στην υπηρεσία, εφόσον ούτος κρίνει. Άλλως θα υποβάλλεται μόνο άπαξ τελικός λογαριασμός. 
Σε κάθε τμηματικό Λογαριασμό θα γίνεται κράτηση 5% (πρόσθετη εγγύηση – δέκατα μόνο εφόσον δεν 
έχουν εγκριθεί οι αντίστοιχες επιμετρήσεις – ΠΠΑΕ  ή η Τελική Επιμέτρηση) επί της αξίας των 
εκτελεσθέντων εργασιών ή θα προσκομίζεται αντίστοιχη Εγγυητική Επιστολή. Οι επιμέρους αυτές κρατήσεις 
μαζί με την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (ως άρθρο 14), θα επιστραφούν στον Ανάδοχο μετά την 
περάτωση του έργου και την παραλαβή του έργου από την επιτροπή που θα ορισθεί, με απόφαση του 
Διευθύνοντα Σύμβουλου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
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Μέρος μόνο του συνόλου των ανωτέρω Εγγυήσεων δύναται να επιστραφεί μετά τη υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Περάτωσης και έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης, μετά από εισήγηση του Επιβλέποντα και 
απόφαση του Διευθύνοντα Σύμβουλου. 
Κατά την εξόφληση εκάστου Λογαριασμού ο ανάδοχος εκτός του Τιμολογίου υποχρεούται στην προσκόμιση 
Ασφαλιστικής Βεβαίωσης ΙΚΑ περί μη οφειλής ή Βεβαίωση περί απαλλαγής του, Φορολογικής Ενημερότητας 
από αρμόδια ΔΟΥ, Βεβαίωση Προκαταβλητέου Φόρου, Βεβαιώσεις εξόφλησης Ταμείων Μηχανικών 
(ΤΣΜΕΔΕ) κλπ. 
 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί πρόθυμα, ταχέως και απροφάσιστα τις οδηγίες και εντολές του 
Επιβλέποντος Μηχανικού για την καλή και απρόσκοπτη εκτέλεση και να λαμβάνει λόγω καθημερινής 
υποχρεωτικής παρουσίας του στο εργοτάξιο όλα τα νομοθετημένα ή όσα επί πλέον απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας, εντολής της επίβλεψης, για το προσωπικό  και έναντι τρίτων, για την ορθή εφαρμογή των 
οποίων φέρει ακεραία κάθε  Ποινική & Αστική ευθύνη. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίρρησης ή ένστασής του, δύναται να την εκφράσει εγγράφως εντός δύο (2) 
ημερών δια του επιβλέποντος στην ΔΕΜ & ΤΥ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Εάν η απόφαση της υπηρεσίας δεν ικανοποιεί τον 
Ανάδοχο δύναται και πάλι εντός προθεσμίας ενός 48ώρου από την παραλαβή της κοινοποίησης σε αυτόν, 
να προσφύγει. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει τελεσίδικα το Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ μετά από σχετική εισήγηση της ΔΕΜΤΥ. 
Μετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται από τον Επιβλέποντα Πρωτόκολλο Περαίωσης.  
Οποιαδήποτε αίτηση, ένσταση η άλλο έγγραφο του αναδόχου, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
υποβάλλεται στην ΔΕΜΤΥ μόνον δια του επιβλέποντος. 
 

9. Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Περάτωσης εφόσον βεβαίως έχει 
εγκριθεί και η Τελική Επιμέτρηση (άλλως παρατείνεται ανάλογα η προθεσμία παραλαβής) γίνεται μια μόνο 
παραλαβή του έργου από επιτροπή που θα ορίσει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει αμέσως τυχόν παρατηρήσεις του Επιβλέποντος ή της Επιτροπής, ή σε περίπτωση που κρίνει 
ότι αδικείται να υποβάλλει εμπρόθεσμα (εντός 5μέρου) ένσταση στην υπηρεσία δια του Επιβλέποντος 
υπογράφοντας μετά επιφυλάξεως το σχετικό Πρωτόκολλο της Επιτροπής. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί από 
την ΔΕΜΤΥ, τελεσίδικη απόφαση λαμβάνει το Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μετά από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. 
Κατά της απόφασης του Δ.Σ. ο Ανάδοχος δύναται να προσφύγει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός με αίτησή 
του στη διαδικασία της Διαιτησίας, όπως προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία. Την  απόφαση  του  αυτή  
γνωστοποιεί  στο  ΙΝΕΔΙΒΙΜ δια δικαστικού επιμελητού και συγχρόνως ορίζει και τον διαιτητή του με έδρα 
την Αθήνα, όπου εδρεύει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για τον ορισμό του επιδιαιτητή και τυχόν άλλη διένεξη  αρμόδια και 
μόνον είναι τα δικαστήρια Αθηνών.  
Εάν η παραλαβή δε συντελεστεί εντός εξαμήνου από τη βεβαιωμένη Περάτωση (εγκεκριμένο Πρωτόκολλο 
Περάτωσης από τη ΔΕΜΤΥ χωρίς παρατηρήσεις) του έργου λόγω υπαιτιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τότε, μετά από 
σχετική όχληση του Αναδόχου προς την Επίβλεψη ή τον φορέα, αυτή συντελείται αυτοδικαίως και 
εισηγείται ούτως την επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών με απόφαση του Διευθύνοντα Σύμβουλου. 
 

10. Ως Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Έναρξη εκτέλεσης 
θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Εργολαβικής Σύμβασης μετά την έγκριση κατακύρωσης 
και ανάθεσης του έργου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η οποία πιστοποιείται από την επίβλεψη ή ανωτέρας 
βίας ή άλλου σοβαρού λόγου θα δίδεται ανάλογη παράταση χωρίς αναθεώρηση μετά από απόφαση του 
Δ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΔΕΜΤΥ. 
 

11. Η Ποινική Ρήτρα  για κάθε μέρα αναιτιολόγητης καθυστέρησης ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Επί της επιβολής Ποινικών Ρητρών εισηγείται τεκμηριωμένα ο Επιβλέπων Μηχανικός και 
εγκρίνεται με απόφαση του Διευθυντά Σύμβουλου μετά από σχετική εισήγηση της ΔΕΜΤΥ. 
Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει αναιτιολόγητα πέρα του ενός (1) μήνα από τη λήξη της εγκεκριμένης 
προθεσμίας, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ κηρύσσει αυτόν έκπτωτο και πέρα από την παρακράτηση των παραπάνω 
Ποινικών Ρητρών και την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, διατηρεί στον εαυτό του το δικαίωμα να 
αναθέσει την ολοκλήρωση του έργου σε άλλο εργολάβο σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου 
αναδόχου. Την απόφασή του αυτή κοινοποιεί στον Ανάδοχο μέσω δικαστικού επιμελητού. Επί της 
απόφασης αυτής του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ουδεμία  πλέον ένσταση γίνεται αποδεκτή. 
Ταυτόχρονα καταπίπτουν υπέρ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης και κρατήσεων 
δεκάτων, χωρίς καμία αντίρρηση ή άλλη Νομική ή Δικαστική διαδικασία από μέρους του Αναδόχου, των 
Τραπεζών ή λοιπόν Ταμείων που τις έχουν εκδώσει. 
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12. Επίσης οι συμμετέχοντες στην διαδικασία εργολάβοι θα καταθέσουν στην επιτροπή διαγωνισμού επιπλέον 

των αναφερομένων στο άρθρο 5 του παρόντος, αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ, ασφαλιστική & φορολογική 
ενημερότητα, κατάσταση των υπό εκτέλεση έργων ως φυσικό πρόσωπο ή σε κοινοπραξία, με ασφαλιστική 
ενημερότητα ενός εκάστου, αντίστοιχες υπηρεσιακές βεβαιώσεις για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεσή 
των  και τέλος Υπεύθυνη  Δήλωση  θεωρημένη για το γνήσιο  της υπογραφής από τις αρμόδιες αρχές, 
σχετικά με την εμπειρία των σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, η οποία θα ληφθεί ουσιαστικά υπόψη σε 
περίπτωση ίσων προσφορών. 
 

13. Η Οικονομική Προσφορά (επί του αντιστοίχου εντύπου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) θα υποβάλλεται εντός σφραγισμένου 
φακέλου και θα περιλαμβάνει το   ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο κατ’ αποκοπή τίμημα σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή- Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση και δεν 
προσαυξάνεται περαιτέρω με (Ε.Ο.+Γ.Ε.). 

 
14. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού για την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης ανάθεσης του έργου 

ο ανάδοχος του έργου εκτός των προβλεπομένων δικαιολογητικών υποχρεούται να καταθέσει στο 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ/ΔΕΜΤΥ:  

- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα απευθύνεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης, θα αναφέρει την επωνυμία του Αναδόχου, τον τίτλο του υπό ανάληψη έργου για το 
οποίο εκδίδεται, το ποσό για το οποίο εγγυάται, και τον όρο της παραίτησης του εγγυώμενου από 
το δικαίωμα διζήσεως. 

- Για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης ο ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης 
υποχρεούται σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του έργου έναντι αστικής ευθύνης κατά παντός τρίτου 
για όλο το διάστημα εκτέλεσης του. 

 
15. Ο ανάδοχος βαρύνεται για την καταβολή όλων των εισφορών υπέρ ΙΚΑ- Δωροσήμου κλπ των εργαζομένων, 

τόσο για το ποσοστό που βαρύνει τον εργοδότη, όσο και αυτό που βαρύνει τον εργαζόμενο/η ασφαλισμένο. 
Με την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τούτο στο ΙΚΑ της περιοχής και να 
καταθέσει αντίγραφο της Σύμβασης. Για την εξόφληση εκάστης πιστοποίησης (Λογαριασμού) ο ανάδοχος 
υποχρεούται εκτός των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει  αντίστοιχη ασφαλιστική  βεβαίωση του ΙΚΑ 
για το εκτελούμενο έργο.   
Για την πληρωμή του  τελικού λογαριασμού βάσει τελικής επιμέτρησης ο ανάδοχος δέον όπως προσκομίσει 
βεβαίωση πλήρους εξόφλησης όλων των προς ΙΚΑ ή άλλων προς το Δημόσιο (ΔΟΥ) υποχρεώσεων του. 
Άλλως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δικαιούται να αρνηθεί αζημίως την πληρωμή του έργου και την επιστροφή των 
εγγυήσεων και εκ του λαβείν του αναδόχου  να αποπληρώσει τις επ’ ονοματί του καταλογισθείσες εισφορές 
για το έργο και να αποδώσει σε αυτόν το υπόλοιπο. 
 

 Αθήνα,  Δεκέμβριος 2016 
 

           Ο Προϊστάμενος Τ.Μ. & Τ              Η Διευθύντρια Δ.Ε.Μ.Τ.Υ.             
 
 
     Εμμανουήλ Βαιρακτάρης Π.Μ.                  Πέρσα Καρβέλη                                                    

Ο Πρόεδρος ΙΝΕΔΙΒΙΜ  
 
 
Θεόδωρος Μπλίκας  
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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 

 

                                          ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής 

                                             και διαδρόμων στους Α΄ και Β΄ όγκους της Γ΄ ΦΕΘ. 

 

                                               ΤΟΠΟΣ  ΕΡΓΟΥ: Θεσσαλονίκη 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Το έργο: Εργασίες επισκευών κοινοχρήστων χώρων, χώρων υγιεινής και διαδρόμων στους Α΄ και Β΄ 

όγκους της Γ΄ Φοιτητικής Εστίας της Θεσσαλονίκης εντός των ορίων της πόλης, ήτοι κατά βάση 

εκτέλεση εργασιών, στους δύο όγκους (Α΄ και Β΄) της  Γ΄ ΦΕΘ, καθαίρεσης επιχρισμάτων τοιχοποιιών και 

οροφών και αποξήλωση δαπέδων στα σημεία διαρροών, πλήρους αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ζεστού 

– κρύου νερού και θέρμανσης λόγω διάβρωσης, πλήρους αποκατάστασης δαπέδων και επιχρισμάτων σε 

τοιχοποιίες και οροφές των κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής και διαδρόμων σε όλους τους ορόφους 

καθώς και στις απολήξεις των κλιμακοστασίων λόγω διαρροών από τα δίκτυα ζεστού-κρύου νερού και 

θέρμανσης, συντήρησης των δικτύων αυτών, αποκατάστασης επιχρισμάτων σε τοιχοποιίες και οροφές σε 

σημεία όπου δεν είχε γίνει σωστή αποκατάσταση αυτών λόγω παλαιότερων βλαβών των δικτύων,  

αντικατάσταση πλακιδίων όπου απαιτείται και επιμελές στοκάρισμα των αρμών για την αντιμετώπιση 

διαρροών καθώς και περαιτέρω εργασίες συντήρησης για επαναφορά των ανωτέρω χώρων σε ασφαλή πλέον 

κατάσταση. Οι τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών είναι αυτές που αναφέρονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος σε συνεργασία με την επίβλεψη, εφόσον απαιτηθεί από την 

Τ.Υ., υποχρεούται στην σύνταξη και υποβολή προς έγκριση, τεχνικής έκθεσης με κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες – φωτογραφίες για τις εργασίες που θα εκτελέσει για την επισκευή κοινοχρήστων χώρων, 

χώρων υγιεινής και διαδρόμων στους Α΄ και Β΄ όγκους της Γ΄ ΦΕΘ.  

Τα προαναφερόμενα θα συνταχθούν και θα υπογραφούν από Πολιτικό Μηχανικό του αναδόχου και 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

Α. Ήτοι βασικό τεχνικό αντικείμενο είναι ο εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών από συνεχείς διαρροές 

που προέρχονται είτε από  τα δίκτυα ζεστού-κρύου νερού και θέρμανσης, τα οποία είναι εντοιχισμένα, είτε 

από σωληνώσεις εντός των δαπέδων. Αρχικά θα γίνει καθαίρεση επιχρισμάτων σε τοιχοποιίες και οροφές 

και αποξήλωση δαπέδων στα σημεία όπου θα εντοπιστούν τα προβλήματα διαρροών κατόπιν χρήσεως 

ειδικού μηχανήματος εντοπισμού , καθώς και σε σημεία στα οποία δεν είχε γίνει σωστή αποκατάσταση 

αυτών λόγω παλαιότερων επιδιορθώσεων  βλαβών των δικτύων.  Μετά την επιδιόρθωση των βλαβών  στα 

δίκτυα και τις σωληνώσεις προβλέπεται αποκατάσταση των επιχρισμάτων αυτών με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτευχθεί ομοιόμορφη ενιαία επιφάνεια κατάλληλα προετοιμασμένη για βαφή, αντικατάσταση πλακιδίων, 

όπου αυτό απαιτείται,  και επιμελής σφράγιση όλων των αρμών σε όλους τους χώρους, σύμφωνα με τις επί 

τόπου οδηγίες της επίβλεψης.                                                                                      

Η  εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνει  σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της τεχνικής και της 

ασφάλειας ,ειδικά στην καθαίρεση των υφιστάμενων επιχρισμένων επιφανειών. 
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Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην απαραίτητη Έκδοση Εργασιών 

Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με την συμβολή στα διαδικαστικά της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και των αρμοδίων του συγκροτήματος ΦΕΘ. 

 

Β. Αναλυτικά  στο  κατ΄ αποκοπή  τίμημα  περιλαμβάνονται  οι  παρακάτω  εργασίες : 

 

1. Εντοπισμός διαρροών στα εντοιχισμένα δίκτυα και τις σωληνώσεις δαπέδου, με χρήση ειδικού 

μηχανήματος. Καθαίρεση των επιχρισμάτων τοιχοποιιών και οροφών και αποξήλωση δαπέδων  στα 

σημεία διαρροών που θα εντοπιστούν από το ειδικό μηχάνημα και επι τόπου αντικατάσταση ή/και 

αποκατάσταση των διαβρωμένων τμημάτων του δικτύου. Εν συνεχεία θα γίνει επάλειψη των τμημάτων 

αυτών με αντισκωριακό και βαφή και ακολούθως θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των επιχρισμάτων 

που καθαιρέθηκαν και των δαπέδων που αποξηλώθηκαν στα σημεία των βλαβών. Τα σημεία των 

διαρροών είναι περίπου 10 και οι περιοχές όπου θα γίνει ο έλεγχος θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 

 

2. Καθαίρεση κατεστραμμένων επιχρισμάτων σε τοιχοποιίες και οροφές κάθε τύπου και αποκατάσταση 

αυτών με επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί μια 

ομοιόμορφη επιφάνεια κατάλληλη για βαφή. Συνολική επιφάνεια ~ 350,00μ². 

 

3. Καθαίρεση όλων των κατεστραμμένων  επιχρισμάτων στις απολήξεις κλιμακοστασίων στα δώματα και 

αντικατάστασή τους με νέα τριπτά τριβιδιστά με προσθήκη μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοκονίαμα. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην υπάρχουσα  μόνωση του δώματος και αν κριθεί αναγκαίο η 

αποκατάστασή της θα είναι άμεση. Συνολική επιφάνεια ~120μ².  

 

4. Αντικατάσταση  ραγισμένων και κατεστραμμένων πλακιδίων στους χώρους όπου θα εκτελεστούν οι 

εργασίες. Η σφράγιση των αρμών θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποτραπεί νέα διαρροή στο 

μέλλον. Συνολική επιφάνεια~50μ². 

 

 

5. Μετά τις ανωτέρω εργασίες αποκατάστασης των βλαβών και πριν ξεκινήσουν οι εργασίες 

ελαιοχρωματισμών απαιτείται η παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος (περίπου 50 ημέρες), ώστε 

να διαπιστωθεί η πλήρης στεγανότητα των χώρων. Κατόπιν θα γίνει προετοιμασία των επιχρισμένων 

επιφανειών για χρωματισμό. Συνολική επιφάνεια ~ 4500μ². 

 

6. Ελαιοχρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων υγιεινής και 

των διαδρόμων, με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως σε δύο τουλάχιστον στρώσεις 

επιλογής της υπηρεσίας. Συνολική επιφάνεια ~4500μ².   
 

 

7. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαιρέσεων δια χειρός και με μηχανικά μέσα, προς απομάκρυνσή τους 

και εναπόθεσης εκτός εργοταξίου, σε χώρο όπου επιτρέπεται η απόθεση από τις Δημοτικές- 

Αστυνομικές διατάξεις. 

 

Επίσης να ληφθεί υπόψη ότι λόγω της φύσης του έργου, τυχόν μικροεργασίες (μερεμέτια) επιπλέον των 

αναλυτικά προαναφερόμενων που θα απαιτηθούν σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης, κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, συμπληρώνουν την παρούσα τεχνική περιγραφή και συμπεριλαμβάνονται 

στο κατ΄ αποκοπή τίμημα χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.  
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Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα είναι της 

απολύτου εγκρίσεως της επίβλεψης και κατ΄ επέκταση της υπηρεσίας. Ιδιαίτερη πρόνοια θα δοθεί 

από τον ανάδοχο στη λήψη μέτρων ασφαλείας του εργαζόμενου προσωπικού σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην σχετική Νομοθεσία, για την εφαρμογή των οποίων θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος. Επίσης συνομολογείται  ρητά ότι ο ανάδοχος  αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη  

αποζημίωσης για οποιαδήποτε αστική ζημία ή βλάβη έναντι παντός τρίτου ή εργαζομένου που 

απαιτηθεί ή επιδικασθεί τυχόν από αρμόδιο δικαστήριο μετά από προσφυγή του έχοντος έννομο 

συμφέρον. 

                                                                                

2.  Για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης ο ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης 

υποχρεούται σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του έργου έναντι αστικής ευθύνης κατά παντός 

τρίτου σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία για όλο το διάστημα εκτέλεσής του και προσκόμισης 

του ασφαλιστηρίου στην τεχνική υπηρεσία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αναγγελία του 

έργου με την έναρξή του στο αρμόδιο υποκ/μα του Ι.Κ.Α. και την επιθεώρηση εργασίας. 

                                                                  

3. Τέλος όλες οι προαναφερόμενες εργασίες και όσες συμπληρωματικά απαιτηθούν θα εκτελεσθούν 

σύμφωνα και με τις επί τόπου εντολές και οδηγίες της επίβλεψης κατά την φάση εκτέλεσης, από 

έμπειρο και ασφαλισμένο στο ΙΚΑ τεχνικό προσωπικό, προς το σκοπό όπως επιτευχθούν 

κατασκευές, καθ’ όλα σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. 

 

                                                                                                           Θεσσαλονίκη  Δεκέμβριος  2016 

 

 

                                                                        

        Ο  Συντάξας                       Το Τμήμα Μελετών& Τυποποίησης          Η Διευθύντρια  Εκπ. Μέρ. &                                                                                    

                                                                    Ο Προϊστάμενος                                  Τεχν.   Υπηρεσιών 

                                                              

 

 

 

     Εμμ. Βαϊρακτάρης                             Εμμ. Βαϊρακτάρης                              Πέρσα       Καρβέλη 

     Πολ.    Μηχανικός                              Πολ.    Μηχανικός 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  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: Εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής και διαδρόμων 

στους Α΄ και Β΄ όγκους της Γ΄ΦΕΘ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99203024 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη / Αθήνα /  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης 

- Τηλέφωνο: 2131314674 

- Ηλ. ταχυδρομείο: vairaktaris.m@inedivim.gr 

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

www.inedivim.gr/proclamations 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Το έργο ¨Εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής και διαδρόμων στους 

Α΄ και Β΄ όγκους της Γ΄ΦΕΘ ¨, αφορά εκτέλεση εργασιών, στους δύο όγκους (Α΄ και Β΄) της  Γ΄ ΦΕΘ, 

καθαίρεσης επιχρισμάτων τοιχοποιιών και οροφών και αποξήλωσης δαπέδων στα σημεία 

διαρροών, πλήρους αποκατάστασης βλαβών στα δίκτυα ζεστού – κρύου νερού και θέρμανσης 

λόγω διάβρωσης, πλήρους αποκατάστασης δαπέδων και επιχρισμάτων σε τοιχοποιίες και οροφές 

των κοινόχρηστων χώρων, χώρων υγιεινής και διαδρόμων σε όλους τους ορόφους καθώς και στις 

απολήξεις των κλιμακοστασίων λόγω διαρροών από τα δίκτυα ζεστού-κρύου νερού και 

θέρμανσης, συντήρησης των δικτύων αυτών, αποκατάστασης επιχρισμάτων σε τοιχοποιίες και 

οροφές σε σημεία όπου δεν είχε γίνει σωστή αποκατάσταση αυτών λόγω παλαιότερων βλαβών 

των δικτύων,  αντικατάσταση πλακιδίων όπου απαιτείται και επιμελές στοκάρισμα των αρμών για 

την αντιμετώπιση διαρροών καθώς και περαιτέρω εργασίες συντήρησης για επαναφορά των 

ανωτέρω χώρων σε ασφαλή πλέον κατάσταση σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές 

Προδιαγραφές του έργου. CPV: 45453000-7 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Έργο 

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

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

 

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

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 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 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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.  
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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 

κατάλογο5: 

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 περίπτωση ΜΟΝΟ 

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 άλλους6; 

[] 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) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 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): 

[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 

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 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης22, 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 ;23 

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): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου25; 

[] 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 καταστάσεις26 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

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 συμφερόντων29, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης30; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

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:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

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 αναφοράς33, 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: 

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): 

 [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται34, 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 δωρεάν35. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας     Η Διευθύντρια ΔΕΜ & ΤΥ 

 

 

Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης    Πέρσα Καρβέλη 

16PROC005521674 2016-12-06



 

17 

 

                                                           
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  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.” 

8 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.  

9 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). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

11 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). 
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12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 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.". 

16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 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).  

23 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 
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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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 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. 

33 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

34 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

35 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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