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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   26/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   234/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 24η  Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 26η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22009/19-5-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος, 5) Φάβας Γεώργιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος.   

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπεχράκης Σταμάτης, 

και 2) Μπούχαλης Δημήτριος.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για τη  «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας για το έτος 2017». 

 
Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 
Θέμα: Υπηρεσίες για την συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας για το 

έτος 2017, προϋπολογισμού  49.996,80ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

 

Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για τις ανωτέρω υπηρεσίες  καθώς και σχέδιο  
διακήρυξης για:    
  1) διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον   
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

2) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  

3) κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης  

 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),και του Ν. 4412/2016. 

                                           

 Ο Τμηματάρχης 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 
ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ. 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
Η Τεχνική Έκθεση και η Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 32/2017 
σχετικής μελέτης, όπως συντάσσονται  από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας  και  επισυνάπτονται  στην  παραπάνω  αναφερόμενη 
εισήγηση,  έχουν  ως  εξής: 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την  συντήρηση  του  δημοτικού  φωτισμού  σε  όλη  την  
έκταση  του  Δήμου  Καλαμάτας  εκτός  της  έδρας  του  δήμου  (δημοτική  κοινότητα  
Καλαμάτας)  για ένα έτος από την υπογραφή του συμφωνητικού.   Για  τη  συντήρηση  και  τη  
σωστή  λειτουργία  του  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  καθώς  και  για  την  άμεση  
αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που  προκύπτουν  καθημερινά, απαιτείται  οι  εργασίες  
συντήρησης  σε  όλο  το  Δήμο  Καλαμάτας  εκτός  της  Δημοτικής  Ενότητα  Καλαμάτας  να  
εκτελούνται  από  ιδιωτικά  συνεργεία.   

Συγκεκριμένα  θα  αναδειχθεί  ανάδοχος  για  τη  συντήρηση  του  δικτύου  
ηλεκτροφωτισμού  στις  παρακάτω  περιοχές: 
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Α. Σε  όλες  τις  ορεινές τοπικές κοινότητες  της  Δημοτικής  Ενότητας  Καλαμάτας  
(Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχώριου, Καρβελίου, Λαδά, Νεδούσης  και  Πηγών). 

    Σε  όλες  τις  πεδινές τοπικές κοινότητες  της  Δημοτικής  Ενότητας  Καλαμάτας  
(Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Λαιίκων, Μικράς  Μαντίνειας  και  Σπερχογείας), τη 
δημοτική ενότητα Βέργας  και  στο  τμήμα  της  Εθνικής  Οδού  που  βρίσκεται  
εντός  της  δημοτικής  Ενότητας  Καλαμάτας  στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου  
(Νέα  Είσοδος  από  τον  κόμβο  Μακεδονίας  έως  τον  κόμβο  Ζαφείρη). 

 
 Β. Σε  όλη  τη  Δημοτική  Ενότητα  Άριος  (περιλαμβάνει  τις  τοπικές  κοινότητες  

Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Άριος, Αριοχωρίου  και  Ασπροπουλιάς). 

   Σε  όλη  τη  Δημοτική  Ενότητα  Αρφαρών  (περιλαμβάνει  τις  τοπικές  κοινότητες  
Αγίου  Φλώρου, Αγρίλου, Αρφαρών, Βελανιδιάς, Βρομόβρυσης, Πηδήματος, 
Πλατέος  και  Σταματινού). 

   Σε  όλη  τη  Δημοτική  Ενότητα  Θουρίας  (περιλαμβάνει  τις  τοπικές  κοινότητες  
Αιθαίας, Αμφείας, Ανθείας, Θουρίας, Μικρομάνης  και  Πολιανής). 

 
Οι  ενδιαφερόμενοι  που  θα  συμμετάσχουν  στον  διαγωνισμό  θα  πρέπει  να  είναι  

κάτοχοι  πτυχίου  ηλεκτρολόγου  εναερίτου. 

Ο  κάθε  συντηρητής  είναι  υποχρεωμένος  να  αντικαθιστά  τις  λάμπες  των  
υπαρχόντων  φωτιστικών  σωμάτων  ανεξαρτήτως  τύπου  στις  παραπάνω  κοινότητες  και  
στην  ευρύτερη  περιοχή  τους καθώς και για τους χώρους ταφής των κοιμητηρίων που και 
αυτοί είναι δημοτικοί χώροι.  

Η  συντήρηση  ακόμα  ορίζει  την  αντικατάσταση  ντουί, Μ/Σ, εκκινητών, πυκνωτών  
και  οποιουδήποτε  άλλου  υλικού  απαιτηθεί  για  την  επισκευή  των  φωτιστικών  και  των 
πινάκων διανομής (πίλαρ). 

Επίσης  στις  υποχρεώσεις  του  κάθε  αναδόχου  είναι  και  η  τοποθέτηση  του  
εορταστικού  στολισμού  τόσο  για  το  Πάσχα του 2018 όσο  και  για  τα  Χριστούγεννα  του  
2017.  Η  τοποθέτηση  του  εορταστικού  στολισμού  θα  γίνει  σε  όλες  τις  
προαναφερόμενες  κοινότητες  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας.  Μετά  το  
πέρας  των  εορτών  ο  ανάδοχος, αφού  αποξηλώσει  τον  εορταστικό  στολισμό, θα  τον  
παραδώσει  στο  συνεργείο  του  Δήμου  Καλαμάτας. 

Η  προμήθεια  των  υλικών  συντήρησης  του  δημοτικού  φωτισμού  είναι  
υποχρέωση  του  δήμου, ενώ  τα  εργαλεία  και  η  μετακίνηση  του  συντηρητή  είναι  
υποχρέωση  του  αναδόχου. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  όταν  επισκέπτεται  την  κάθε  κοινότητα  να επικοινωνεί  
με  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Γραμματέα  για  τα  προβλήματα  και  τις  βλάβες  του  φωτισμού.    
Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 πμ – 8:00 πμ υποχρεούται να επισκέπτεται 
το  αρμόδιο  για  τον  δημοτικό  φωτισμό  Γραφείο  του  Δήμου  Καλαμάτας στα συνεργεία 
του Δήμου για την παραλαβή και παράδοση των μηχανογραφημένων βλαβών του φωτισμού. 
Το πρόγραμμα των επισκέψεων στα τοπικά διαμερίσματα θα δίνεται εβδομαδιαία από την 
υπηρεσία. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ανταποκριθεί  σε  οποιαδήποτε  ειδοποίηση  για  
βλάβη  από  τον  δήμο  εντός  δύο  (2)  ημερών. 

Στην  περίπτωση  που  οι  όροι  του  συμφωνητικού  δεν  τηρούνται  κατά  την  
εκτίμηση  της  Υπηρεσίας, το  συμφωνητικό  διακόπτεται  χωρίς  οποιαδήποτε  απαίτηση  
από  τον  συμβαλλόμενο. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  καταθέσουν  προσφορά  για  τα   δύο  (2) ή 
για ένα εκ των δύο  τμημάτων της μελέτης,  ανάδοχος  αναδεικνύεται  ο συμμετέχων 
με την χαμηλότερη προσφορά σε κάθε ένα από τα τμήματα.     

Η  οικονομική  προσφορά  των  ενδιαφερομένων δεν μεταβάλλεται για το χρονικό 
διάστημα που αναφέρει το συμφωνητικό.   
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Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας» με 
Κ.Α. 20.7325.03 του προϋπολογισμού του 2017 του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Καλαμάτα …….                                                                       Καλαμάτα 15 Μαΐου 2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ 
ΤΕΧ. ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΑΓΓ. ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 
ΗΛΕΚ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του 
δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου 
Καλαμάτας εκτός από την Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, δηλαδή εργασιών συντήρησης 
και επισκευής  των δικτύων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού (πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, 
πάρκων, πλατειών, δημοτικών κτηρίων, ποδηλατοδρόμων, κοιμητηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας). 
Τα  αναλώσιμα  υλικά που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και αποκατάσταση των 
βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα παρέχονται από το Δήμο Καλαμάτας. 
Οι κολόνες που θα συντηρούνται θα έχουν ύψος από 3 έως 12 μέτρα.  Ανάλογα με τον τύπο 
και το ύψος της κολόνας η συντήρηση της θα γίνεται με όλα τα προβλεπόμενα μέσα και, αν 
απαιτείται, με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος του εργολάβου. Ο εργολάβος θα έρχεται σε 
συμφωνία με τη ΔΕΗ για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την 
διακοπή και επανασύνδεση του δικτύου δημοτικού φωτισμού κατά τη διάρκεια των εργασιών 
συντήρησης και ελέγχου. 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΔΕΗ καθώς και 
τους κανόνες και τις επιταγές της τέχνης, της ασφάλειας από ατυχήματα και της επιστήμης. 
 
ΑΤΗΕ Ν9379.Α  Αντικατάσταση λαμπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την 

συντήρηση τού Δημοτικού φωτισμού των οδών και κοινοχρήστων 
χώρων καθώς και των χώρων ταφής των κοιμητηρίων που και 
αυτοί είναι δημοτικοί χώροι  σε  όλες  τις τοπικές κοινότητες  των  
δημοτικών  ενοτήτων  Άριος, Αρφαρών και Θουρίας  του  Δήμου  
Καλαμάτας 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005  100,00%  

 
      Αντικατάσταση λαμπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την συντήρηση του δημοτικού 

φωτισμού των οδών και κοινοχρήστων χώρων καθώς και των χώρων ταφής των κοιμητηρίων που και 
αυτοί είναι δημοτικοί χώροι σε όλες τις τοπικές κοινότητες  της  δημοτικής  ενότητας  Άριος  του Δήμου  
Καλαμάτας  (  Αλωνίων, Άμμου, Ανεμομύλου, Άριος, Αριοχωρίου  και  Ασπροπουλιάς), της  δημοτικής  
ενότητας  Αρφαρών  του Δήμου  Καλαμάτας  (τ.κ.  Αγίου  Φλώρου, Αγρίλου, Αρφαρών, Βελανιδιάς, 
Βρωμόβρυσης, Πηδήματος, Πλατέος  και  Σταματινού), της  δημοτικής  ενότητας  Θουρίας  του Δήμου  
Καλαμάτας  (τ.κ.  Αιθαίας, Αμφείας, Ανθείας, Θουρίας, Μικρομάνης  και  Πολιανής),  ήτοι 
αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού παντός τύπου, μετασχηματιστών, εκκινητών, πυκνωτών και 
οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί για την επισκευή των φωτιστικών και των  πίλαρ. Η προμήθεια 
των υλικών συντήρησης του δημοτικού φωτισμού είναι υποχρέωση τού Δήμου, ενώ τα εργαλεία και η 
μετακίνηση τού συμβαλλόμενου είναι υποχρέωση δική του. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  όταν  
επισκέπτεται  την  κάθε  κοινότητα  να επικοινωνεί  με  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Γραμματέα  για  τα  
προβλήματα  και  τις  βλάβες  του  φωτισμού.    Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 πμ – 
8:00 πμ υποχρεούται να επισκέπτεται το  αρμόδιο  για  τον  δημοτικό  φωτισμό  Γραφείο  του  Δήμου  
Καλαμάτας στα συνεργεία του Δήμου για την παραλαβή και παράδοση των μηχανογραφημένων 
βλαβών του φωτισμού. Το πρόγραμμα των επισκέψεων στα τοπικά διαμερίσματα θα δίνεται 

εβδομαδιαία από την υπηρεσία. 

 Μετά την ειδοποίηση του από τον δήμο για μία συγκεκριμένη βλάβη, ο συντηρητής είναι 
υποχρεωμένος να ανταποκριθεί εντός δύο (2) ημερών. Η οικονομική προσφορά του 
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ενδιαφερομένου θα είναι μηνιαία. Ο συμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος  και για την εργασία 
του  εορταστικού φωτισμού κατά την περίοδο του Πάσχα του 2018 και των Χριστουγέννων 
του 2017, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας. Μετά το πέρας των εορτών ο συμβαλλόμενος, αφού 
αποξηλώσει τον εορταστικό φωτισμό θα τον παραδώσει στο συνεργείο τού Δήμου.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  / ανά μήνα 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ 
 (Αριθμητικώς): 2.160,00 
 
ΑΤΗΕ Ν9379.Β Αντικατάσταση λαμπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την 

συντήρηση τού Δημοτικού φωτισμού των οδών και κοινοχρήστων 
χώρων καθώς και των χώρων ταφής των κοιμητηρίων που και 
αυτοί είναι δημοτικοί χώροι  σε  όλες  τις ορεινές και πεδινές 
τοπικές  κοινότητες  (πλην Καλαμάτας),  και  στην  οδό  Ηρώων  
Πολυτεχνείου (από κόμβο Μακεδονίας έως κόμβο Ζαφείρη)  της  
δημοτικής  ενότητας  Καλαμάτας, της δημοτικής ενότητας Βέργας  
του  Δήμου  Καλαμάτας 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 005  100,00%  

 
      Αντικατάσταση λαμπτήρων και επισκευές παντός τύπου για την συντήρηση του δημοτικού 

φωτισμού των οδών και κοινοχρήστων χώρων καθώς και των χώρων ταφής των κοιμητηρίων που και 
αυτοί είναι δημοτικοί χώροι σε όλες τις ορεινές τοπικές κοινότητες  της  δημοτικής  ενότητας  
Καλαμάτας  του Δήμου  Καλαμάτας  (Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, 
Νεδούσης  και  Πηγών) και σε όλες τις  πεδινές τοπικές κοινότητες  (πλην  Καλαμάτας)  της  δημοτικής  
ενότητας  Καλαμάτας  του Δήμου  Καλαμάτας  (Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Λαιΐκων, Μικράς  
Μαντινείας  και  Σπερχογείας), τη δημοτική ενότητα Βέργας  καθώς  και  στο  τμήμα  της  Εθνικής  
Οδού  που  βρίσκεται  εντός  της  δ.ε.  Καλαμάτας  στην  οδό  Ηρώων  Πολυτεχνείου  (Νέα  Είσοδος  
από  τον  κόμβο  Μακεδονίας  έως  τον  κόμβο  Ζαφείρη),  ήτοι αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 
παντός τύπου, μετασχηματιστών, εκκινητών, πυκνωτών και οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί για 
την επισκευή των φωτιστικών και των  πίλαρ. Η προμήθεια των υλικών συντήρησης του δημοτικού 
φωτισμού είναι υποχρέωση του Δήμου, ενώ τα εργαλεία και η μετακίνηση τού συμβαλλόμενου είναι 
υποχρέωση δική του. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  όταν  επισκέπτεται  την  κάθε  κοινότητα  να 
επικοινωνεί  με  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Γραμματέα  για  τα  προβλήματα  και  τις  βλάβες  του  
φωτισμού.    Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 πμ – 8:00 πμ υποχρεούται να 
επισκέπτεται το  αρμόδιο  για  τον  δημοτικό  φωτισμό  Γραφείο  του  Δήμου  Καλαμάτας στα 
συνεργεία του Δήμου για την παραλαβή και παράδοση των μηχανογραφημένων βλαβών του 
φωτισμού. Το πρόγραμμα των επισκέψεων στα τοπικά διαμερίσματα θα δίνεται εβδομαδιαία από την 

υπηρεσία. 

 Μετά την ειδοποίηση του από τον δήμο για μία συγκεκριμένη βλάβη, ο συντηρητής είναι 
υποχρεωμένος να ανταποκριθεί εντός δύο (2) ημερών. Η οικονομική προσφορά του 
ενδιαφερομένου θα είναι μηνιαία. Ο συμβαλλόμενος θα είναι υπεύθυνος  και για την εργασία 
του  εορταστικού φωτισμού κατά την περίοδο του Πάσχα του 2018 και των Χριστουγέννων 
του 2017 καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας. Μετά το πέρας των εορτών ο συμβαλλόμενος, αφού 
αποξηλώσει τον εορταστικό φωτισμό θα τον παραδώσει στο συνεργείο τού Δήμου.   
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο / ανά μήνα 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ  
 (Αριθμητικώς): 1.200,00   
 

Καλαμάτα …….                                                                 Καλαμάτα 5-5-2017 
                                                                                                                                 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΠΑΝ. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ 
ΤΕΧ. ΗΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 
ΑΓΓ. ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 

ΗΛΕΚ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Ο προϋπολογισμός είναι 49.996,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Υπάρχει στο φάκελο η 32 του '17 μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι και 

η διακήρυξη. Ερωτήσεις.  
Κύριε Φαββατά; 

 
Κύριε Πρόεδρε δεν έχουμε ερωτήσεις, απλώς όλες αυτές οι εκθέσεις, οι 
διακηρύξεις που βγαίνουν κάθε χρόνο, κάθε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν 

τηρούνται όμως. 
 
Όταν λέτε δεν τηρούνται; 
 
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα φωτισμού ειδικά στα Τοπικά Διαμερίσματα. Έχουμε 
πει πολλές φορές, έχουμε κάνει αναφορές για αυτό το πράγμα και στην 

Υπηρεσία και εδώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τηρείται.  
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο φωτισμός στα Τοπικά Διαμερίσματα, υπολειτουργεί και καταλαβαίνετε 
πόσο δύσκολο είναι μια λάμπα σε ένα χωριό που είναι ένα σπίτι στην άκρη να μην φωτίζεται, 
παρά μες στην πόλη που να φωτίζεται μια λάμπα δεν φαίνεται και καθόλου.  
Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε με κάποιον τρόπο.  
Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο φωτισμό. Αυτό. 

 
Εσείς μιλάτε για την υλοποίηση της σύμβασης.  
Κύριε Νιάρχο; 

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Τα ίδια, τα ίδια. 

 
Τα ίδια, ομοίως.  
Ορίστε κύριε Φάβα έχετε το λόγο. 

 
Εγώ πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Φαββατάς, έχω να πω ότι η Δημοτική Αρχή 
κάνει υπέρογκες προσπάθειες, για να μπορέσει να διατηρήσει και τα Τοπικά 

Διαμερίσματα αλλά και την πόλη της Καλαμάτας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού.  
Το γεγονός ότι υπάρχει, το γεγονός ότι σε κάποια χωριά ενδεχομένως, να υπάρχει ένα 
πρόβλημα που αφορά την αντικατάσταση των λαμπτήρων, έχει να κάνει και με το κατά πόσο 
συνεργάσιμοι είναι και οι Πρόεδροι αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοι.  
Υπάρχει, ξέρουμε όλοι ένα τηλεφωνικό κέντρο, το 2721360700 όπου μπορεί ο κάθε κάτοικος 
να πάρει τηλέφωνο και να δώσει την βλάβη και από εκεί μέσω του αρμοδίου Αντιδημάρχου, 
να προωθηθεί στον εργολάβο για να μπορέσει αυτός να προβεί στην αποκατάσταση. 
Καταλαβαίνετε ότι η αποκατάσταση, δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα που καίγονται λάμπες 
στα χωριά ή στην πόλη. Γίνεται συνολικά, γίνεται δηλαδή μία συλλογή των προβλημάτων, 
οπότε εκεί πέρα πάει μία φορά στις 10 μέρες, μία φορά στο μήνα, μία φορά στις 20 μέρες, 
αναλόγως, όποτε παραστεί ανάγκη ο εργολάβος για να το κάνει.  
Ενδεχομένως λοιπόν να περάσει ο εργολάβος, να αντικαταστήσει τη βλάβη και μετά από δύο 
μέρες να καεί κάποια άλλη λάμπα στο ίδιο χωριό και μετά να λέει κάηκε η λάμπα, δεν την 
αντικατέστησε ο εργολάβος.  
Αυτά τα πράγματα γίνονται, δεν είναι λόγος όμως αυτός να λέμε ότι υπολειτουργεί ο 
φωτισμός.  
Γίνεται μία πάρα πολύ καλή δουλειά και ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα 
όμως προς Θεού μην τα μηδενίζουμε όλα. 

 
Ωραία.  
Τι ψηφίζετε κύριε Φαββατά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μια κουβέντα να πω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι να πείτε. 

 
Δεν θα πω πολλά πράγματα για να μην κουράζω, απλώς θα πω μια κουβέντα. 
Στις 7 Σεπτεμβρίου γίνανε οι πλημμύρες. Στο Τοπικό Διαμέρισμα της Άμφειας 

υπάρχει μια παιδική χαρά. Από τότε δεν έχει ανάψει καμία λάμπα, έχουν γίνει και 
τηλεφωνήματα και παρεμβάσεις τοπικού Προέδρου και παρεμβάσεις δικές μου και στην 
Υπηρεσία και στον ανάδοχο και σε αυτά.  
Ακόμα και σήμερα που μιλάμε η παιδική χαρά στην Άμφεια …... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημόπουλε ακούτε; 

 
Ακούω, αλλά είναι άσχετα με το θέμα, κύριε Πρόεδρε. 
 

Εντάξει, απλά λέω αν ακούτε.  
Ναι ρε παιδιά να απαντήσει κάποιος.  

 
Να απαντήσει, αλλά δεν συζητάμε για αυτό ρε παιδιά, δηλαδή έλεος.  
Τα θέματα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δεν διαφωνώ να τα 

συζητήσουμε, αλλά τώρα,  έχουμε έγκριση όρων, αν αναλωνόμαστε καθημερινά σε τέτοιες 
συζητήσεις, έχει δίκιο ο κύριος Φαββατάς, μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά 
αναλωνόμαστε πάντα στην ίδια …...  
Μεθαύριο που θα έρθει η άλλη έγκριση ……. 

 
Να ολοκληρώσει και να πάρετε το λόγο. 
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε.  

 
Κύριε Πρόεδρε εγώ από την αρχή είπα ότι υπάρχουν προβλήματα με την 
ανάθεση που κάνουμε κάθε χρόνο με τον φωτισμό, υπάρχουν σε όλα τα 

Τοπικά Διαμερίσματα και στις γειτονιές βέβαια της πόλης και αφού ο κύριος Φάβας είπε ότι 
δεν υπάρχουν και ότι μπορούμε κάνουμε και ότι λύνονται άμεσα τα προβλήματα, είπα ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα:  Από 7 Σεπτεμβρίου που γίνανε οι πλημύρες, η παιδική χαρά στο 
Τοπικό Διαμέρισμα της Άμφειας, δεν φωτίζεται μέχρι σήμερα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμφειας ή Άνθειας. 

 
Άμφειας - Γαρδίκι. Λοιπόν και τώρα έχουν περάσει έξι, επτά μήνες.   
Άρα δεν λύνονται τα θέματα και στο συγκεκριμένο θέμα έχουν γίνει 

παρεμβάσεις και από κατοίκους και από εμένα και από τον Τοπικό Πρόεδρο. Γι' αυτό λέω ότι 
υπάρχει πρόβλημα.  
Αυτό λέω, η Υπηρεσία πρέπει να φροντίζει καλύτερα, ώστε ο εργολάβος να κάνει σωστά την 
δουλειά του. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό είπα εγώ. 

 
Τι ψηφίζετε κύριε Φαββατά;  
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΝΙΑΡΧΟΣ: Να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι;  
 
Να πει τι ψηφίζει κιόλας για να κλείσουμε από εδώ, να μην επανερχόμαστε;  
Τι ψηφίζετε; 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λευκό κύριε Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.  

 
Η σύμβαση τι προβλέπει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργολάβου ….. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο μικρόφωνο κύριε Τάσο.  
 
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του εργολάβου; Να πηγαίνει μία φορά;  
Λέω τώρα εγώ παράδειγμα, να πηγαίνει μια φορά το εξάμηνο ας πούμε, σε όλο 

το χώρο, μια φορά το μήνα, να πηγαίνει κάθε μέρα; 
 
Θα σας απαντήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, αλλά εκτιμώ, εκτιμώ ότι θα 
υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που θα μαζεύει τις βλάβες και θα του δίνεται και θα 

πηγαίνει και θα τα κάνει. Να σας τα πει εδώ ο Αντιδήμαρχος.  
 
Να το πω; Το γράφει μέσα. Να το πω; «Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
επισκέπτεται κάθε Κοινότητα, να επικοινωνεί με τον πρόεδρο ή τον 

γραμματέα, για τα προβλήματα και τις βλάβες φωτισμού, καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή».  

 
Άρα την μια μέρα κάηκε, την άλλη  μέρα  πρέπει να το αντικαταστήσει. Αυτό 
λέει. 

 
Να μιλήσει ο Αντιδήμαρχος που ζητάει τον λόγο;  
Ορίστε κύριε Δημόπουλε. 

 
Παρόλο που είναι εκτός θέματος η συζήτηση κύριε Πρόεδρε, θα πω 
διάφορα πράγματα.  

Καταρχήν ο φωτισμός έχει ένα κακό ελάττωμα. Προδίδει τον εαυτό του, είναι μια αστοχία 
τεχνική η οποία αυτοκαρφώνεται. Τι θέλω να πω. Μπορεί εκείνη η γωνία απέναντι που έχει 
φτιάξει ο χτίστης, να είναι στραβή κανείς δεν θα την δει, κανείς δεν θα ασχοληθεί, γιατί δεν 
μας ενοχλεί. Είναι όμως τεχνικό πρόβλημα.  
Το φως λοιπόν όταν το βάλουμε και ανάψει έχει καλώς, μόλις καεί το βλέπουμε όλοι. Ποιος 
φταίει που κάηκε η λάμπα; Προφανώς όχι ο Δήμος, έτσι; Προφανώς όχι ο Δήμος. Ούτε ο 
μηχανικός, ούτε  ο μελετητής, ούτε κανένας. Κάηκε η λάμπα καλώς ή κακώς.  
Είμαστε λοιπόν σε ένα Δήμο, είμαστε λοιπόν σε έναν τεράστιο Δήμο, που έχουμε 
εκατοντάδες διαφορετικά είδη φωτιστικών, γιατί έχουν έρθει από το παρελθόν, είμαστε μέσα 
σε ένα Δήμο που έχει εκατοντάδες διαφορετικές περιπτώσεις βλαβών.  
Εδώ καίγεται η λάμπα γιατί απλά η λάμπα ήταν προβληματική, εκεί καίγεται η λάμπα, γιατί 
είναι χαλασμένο το ντουί, ποιό πέρα καίγεται η λάμπα, γιατί πήγε κάποιος και έκοψε τα 
καλώδια, τα τράβηξε και  περάσαμε  κάποια  άλλα καλώδια και ο τεχνίτης δεν έκανε τη 
σωστή εφαρμογή και κάνει σώμα που λέμε και καίει τη λάμπα. Πιο πέρα, γιατί  έχει σπάσει 
μια σωλήνα της ύδρευσης και περνάει  μέσα  στο  σπιράλ που είναι το καλώδιο,  φτάνει σε 
μια ένωση και κάνει βραχυκύκλωμα. Κάπου αλλού γιατί σκάψαμε εμείς ή κάποιος ιδιώτης που 
πήρε άδεια, έκοψε ένα καλώδιο το σύνδεσε, αλλά δεν το σύνδεσε σωστά ή σάπισε τελικά η 
σύνδεση και κάνει πάλι βραχυκύκλωμα και καίει τα φώτα της Αρτέμιδος. 

 
Και οι κολώνες στα κτήματα και στα κατσάβραχα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πόσα διαφορετικών ειδών 
υλικά χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτά; Εκατοντάδες. Μην πω 

χιλιάδες. Θέλουμε λοιπόν πολλές διαφορετικές λάμπες.  
Έτυχε λοιπόν σε ένα σημείο και η λάμπα που κάηκε δεν υπάρχει για κάποιο λόγο μέσα στην 
αποθήκη μας. Γιατί δεν υπάρχει; Εγώ δεν λέω ότι ξεχάσαμε να την παραγγείλουμε, 
παραγγείλαμε τέσσερις και μέσα σε εκείνο το διάστημα αυτή η λάμπα, που έχει την κακή 
συνήθεια να καίγεται και να φαίνεται, κάηκε περισσότερες φορές από ότι είχαμε 
προϋπολογίσει. Πόσες τέτοιες λάμπες να έχουμε; Εκατό; Δεν γίνεται, οικονομικά ποιά. 
Υπάρχει δηλαδή ένας αλγόριθμος ας το πούμε διαχείρισης αυτών των πραγμάτων, έτσι 
προσπαθούν οι υπάλληλοι να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, υπάρχει ένας αλγόριθμος 
διαχείρισης λοιπόν όλων αυτών των πραγμάτων και πάμε και λειτουργούμε τελικά 
πυροσβεστικά.  
Μπορώ να σας πω ότι από άποψη αιτημάτων η Υπηρεσία είναι σε καλό επίπεδο, δηλαδή μέσα 
σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας, ίσως λίγο παραπάνω επιλύεται το πρόβλημα, εάν βέβαια 
υπάρχει υλικό. Εάν δεν υπάρχει υλικό τι θα κάνουμε δηλαδή; Ποιός θα πάει να το πάρει αυτό 
το υλικό, που έχει δυστυχώς μια διαδικασία προμήθειας;  
Αυτό είναι το πρόβλημα, τις περισσότερες φορές που δεν αλλάζει ένα φως. Δεν είναι ότι δεν 
πάει ο εργολάβος ή ότι δεν φροντίζει ο Δήμος.  
Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που επειδή κάποιος ιδιώτης δεν έκανε αίτημα, ότι ξέρεις 
την τάδε περιοχή είναι καμένο ένα φως, δεν το έχουμε δει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις 
που υπάρχει καθυστέρηση λόγω αυτού. Αλλά και αυτό προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Πως; 
Ήδη ορίσαμε περιοχές αρμοδιότητας εντός της πόλης σε κάποιους υπαλλήλους, κάποιους 
ηλεκτρολόγους, ώστε να έχει έναν τομέα ευθύνης ο κάθε ηλεκτρολόγος, να περνάει να τα 
κοιτάζει και να καταγράφει κάποια αιτήματα που δεν έχουν καταγραφεί στο 60700, αλλά και 
αυτό έχει κενά στη λειτουργία του. Δηλαδή κάτι μπορεί να του ξεφύγει, κάτι να περάσει 
σήμερα και να καεί σήμερα και να περάσει μετά από τέσσερις ημέρες.  

 
Δεν μιλάμε γι' αυτά, μιλάμε για οκτώ μήνες τώρα, μιλάμε για …... 

 
Είμαι σίγουρος ότι ….., δεν ξέρω λεπτομέρειες να σας πω για το 
συγκεκριμένο. Εξειδικεύομαι μιλάμε για το ένα μέσα στα χίλια, μπορεί να 

υπάρχει πρόβλημα, να το δούμε, δεν το ξέρω λεπτομερώς. 
 
Δημήτρη, η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, γιατί δεν το λες, πόσο έχει αργήσει 
λόγω των διαγωνισμού.  

 
Είπα κάποια πράγματα, αυτά έχω να πω. 
 

Εντάξει, λοιπόν ο κύριος Φαββατάς λευκό,  
ο κύριος Νιάρχος λευκό,  

η πλειοψηφία υπέρ, 
κατά πλειοψηφία. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που 
έχει συνταχθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου, μειοψηφούντων των κ.κ. Φαββατά και Νιάρχου, 
οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ι. Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη  «Συντήρηση δημοτικού 
φωτισμού πλην Καλαμάτας για το έτος 2017», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον   
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού 

όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 32/2017 μελέτη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 49.996,80 € με 
Φ.Π.Α.  και καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
IΙ.  Καταρτίζει τους όρους  και  συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Μελετών της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.  

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Δημόπουλος Δημήτριος 

  2. Μπασακίδης Νικόλαος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Νιάρχος Αναστάσιος  

  5. Φάβας Γεώργιος  

  6. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Ιουνίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 



 1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  ΑΘΗΝΩΝ 99 

Πληροφορίες: Π. Κουλουμβάκος 

Τηλέφωνο:  2721360898 
 

  

  
 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  09 / 06 / 2017 

 

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

 συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμής) για τη συντήρηση 

δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας για το έτος 2017, προϋπολογισμού  

49.996,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει σήμερα 

γ) την υπ’ αριθ. 64/2017 απόφαση της  Ο.Ε.  με την  οποία διατέθηκε η πίστωση   

δ) την υπ’ αριθ 234/2017 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Οδός: ΑΘΗΝΩΝ 99  

Ταχ.Κωδ.:24134 

Τηλ.: 2721360898 

Ιστοσελίδα: www.kalamata.gr 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, 

Γραφείο 2.14, 2ος όροφος και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

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 με αρ. πρωτ.   25606/9-6-17 περίληψη διακήρυξης της  σύμβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' 

αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). 

δ) οι τεχνικές προδιαγραφές  της υπηρεσίας  

ε) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 

την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν τα  έγγραφα του διαγωνισμού από την 

ιστοσελίδα του Δήμου στο site www.kalamata.gr και πληροφορίες στο γραφείο 2.15 

τηλ. 2721360898 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία  για την συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην 

Καλαμάτας για το έτος 2017, προϋπολογισμού 49.996,80 ευρώ συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α  όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή των εργασιών που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που 

συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 

δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα 
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οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής 

υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 49.996,80 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία: 40.320,00 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 9.676,80 

 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση  βαρύνει τον κωδικό 20.7325.03 του προϋπολογισμού του 

Δήμου (υπ’ αριθ. 64/2017 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάληψη της υποχρέωσης και 

τη διάθεση της πίστωσης). 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 

4013/2011. 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  

4.  Η πληρωμή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής μετά την 

έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων από τον προμηθευτή και τη βεβαίωση για την 

καλή εκτέλεση των υπηρεσιών από την  αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής 

παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου Πρακτικού Διαπίστωσης Εργασιών από 

την αρμόδια Επιτροπή. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα 

άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 
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Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος 

διενέργειας του διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η 26/6/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 

ορίζεται η 11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 

διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, απεργίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται την  επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η μετάθεση αυτή κοινοποιείται εγγράφως 

τουλάχιστον σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και 

αναρτάται στην  ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή 

προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 

προηγούμενη από την ημερομηνία του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί 

εγκαίρως.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..1  

για την υπηρεσία : «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας για το έτος 

2017», προϋπολογισμού  49.996,80ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» 

                                                 
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, 
τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων 
των μελών αυτής. 
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με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Καλαμάτας 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 26/6/2017 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου της παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν 

από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 

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 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχει τα ακόλουθα: 

α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 14 της 

παρούσας 

Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από κάποια άλλη 

Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις. 

 

Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι παραπάνω 

δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. 

δ) Οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται ως εξής:  

Για ανώνυμες εταιρείες – συνεταιρισμούς αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, 

εκτός της ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας – συνεταιρισμού, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό, και όπου θα ορίζεται  εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού 

για να παραδώσει την προσφορά, είναι ο καταθέτων αυτή. Οι εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (υποβάλλοντας καταστατικό)  ή από άλλο 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.   

Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη 

(πληρεξούσιο).  

Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα 

δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα 

οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα 

οποία να προκύπτουν: 

Ο  Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  

Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
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Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών 

επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα 

από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

Επίσης αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή 

δικαστική αρχή με το τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό εταιρείας. 

τα νομιμοποιητικά έγγραφα θα συμπεριληφθούν στον φάκελο δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

 

 

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα εξής: 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της υπ΄αριθμ.32/2017 

μελέτης - τεχνικής περιγραφής των υπηρεσιών και τις αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την 

επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Πτυχίου  ηλεκτρολόγου  εναερίτου  με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η 

οποία θα είναι σε ισχύ. 

•  Υπεύθυνη Δήλωση  ότι έχει επισκεφθεί και έχει πλήρως ελέγξει τη φύση και 

τη θέση της εργασίας και έχει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών 

• Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου ότι θα τηρεί τους νόμους και όλες τις 

σχετικές με την εργασία του διατάξεις, χωρίς να αμελεί να ανακοινώνει 

στην διευθύνουσα Υπηρεσία τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε 

αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφάλειας κ.λ.π.,  κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 

• Υπεύθυνη Δήλωση  ότι είναι υποχρεωμένος στις θέσεις τις οποίες 

εκτελείται η εργασία, να προβαίνει στην τοποθέτηση σημάτων και 

πινακίδων ασφαλείας και να επιμελείται την συντήρηση αυτών. Επί 

πλέον θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, και τροχονόμοι 

για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη 

κυκλοφορία στους κύριους δρόμους και στους παρακαμπτηρίους και 

τις προσπελάσεις. Τα παραπάνω μέτρα λαμβάνονται με ευθύνη και με 

δαπάνες αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε 
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ατύχημα που θα οφείλεται στην μη λήψη των απαραίτητων μέτρων 

ασφάλειας. 

 

4. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς  τοποθετούνται στο χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο συνολικός  προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 

49.996,80 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Συγκεκριμένα  : 

Α.  για  τη  συντήρηση  του  δημοτικού  φωτισμού  των  δημοτικών   ενοτήτων  

Άριος, Αρφαρών και Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας ο  προϋπολογισμός  

ανέρχεται  σε  32.140,80  €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  

 Β.  για  τη  συντήρηση  του  δημοτικού  φωτισμού  των ορεινών και  πεδινών  

τοπικών κοινοτήτων  της  δημοτικής  ενότητας  Καλαμάτας,  της  οδού  

Ηρώων Πολυτεχνείου (από κόμβο Μακεδονίας έως κόμβο Ζαφείρη) και της 

δημοτικής ενότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας  ο  προϋπολογισμός  

ανέρχεται  σε  17.856,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το Α ή Β  τμήμα ή 

και για το σύνολο των εργασιών.  

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται όπως καθορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 9) . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στην τεχνική περιγραφή. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση  
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1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της 

παρούσας. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 

κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 

προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο 

όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική 

καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται  από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
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οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 

αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού 

τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους 

λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε 

μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της 
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πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει 

ή να τα συμπληρώσει εντός 2 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12 

και 13  της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, 

είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν 

παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού 
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αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 

δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία 

ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12,και 13 κοινοποιείται η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 10 ημερών από 

την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 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. 

 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο σχετικό , και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της 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 I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 
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του άρθρου 19 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). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού   

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε 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: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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 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), 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, 
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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 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν 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  

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 τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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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. 

3. 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 

πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η 

παράγραφος 2. 

4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 

βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 

μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2. 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 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 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας 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 

6. 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. 
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7. Οικονομικός φορέας 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 δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 14: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  

 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 

ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της 

επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά2  (Αποδεικτικά μέσα)  

                                                 
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 
διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα 
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 
ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη 
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
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1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 

ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 7.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση 

δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που 

προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων της διακήρυξης  πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα 

μέλη της ένωσης.  

ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 

 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

(Δικαιολογητικά κατακύρωσης) 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου (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 αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου 

εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. 

                                                                                                                                            
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί 

οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον 

οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή 

και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό 

τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, Διευκρινήσεις: oι ομόρρυθμες και 

ετερόρρυθμες εταιρείες, Ι.Κ.Ε. (Ο. Ε. και Ε. Ε.,Ι.Κ.Ε) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη 

τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) 

θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για 

όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό και για τα μέλη των Διοικητικών 

Συμβουλίων τους. Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων οι υποψήφιοι οφείλουν 

να προσκομίσουν μαζί με πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη με τις τυχόν τροποποιήσεις της μέχρι 

και τον προηγούμενο μήνα της ως άνω ειδοποίησης, από την Επιθεώρηση 

Εργασίας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς 

οπού υπάγεται κάθε απασχολούμενος, επί ποινή αποκλεισμού.  

γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης 
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Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, 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 του κράτους μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 

στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 

παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 4 μηνών, από την 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από 

την υπηρεσία, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα 

στοιχεία. 

Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 



 20

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

4. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Άρθρο 18: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής 

της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 

αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 της σύμβασης. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, 

χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί 

της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 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 της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 

περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα3, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε 

από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.4, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4  Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 

του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με 

την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης 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), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 

τεύχος Α') 

                                                 
3 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της 

σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με 
το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
4 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 

αυτού, 

- 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 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. 

Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν 

αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 

 

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό 

ΑΔΑΜ. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης), αναρτάται στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (www.kalamata .gr). 

 

Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά 

όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Τεχνικές προδιαγραφές 
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Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αρμόδια υπηρεσία παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, 

το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 24: Τροποποίηση της σύμβασης 

Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του 4412/2016 

χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στο 

ανωτέρω άρθρο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 201 του 4412/2016 η τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου (132) 

γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Επίσης σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μειωθούν ή 

καλυφθούν με άλλο τρόπο οι  συγκεκριμένες ανάγκες  που ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να 

λύσει την σύμβαση, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου 

ενός μηνός, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από την Ανάδοχο εταιρεία. 

 

Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύει από την υπογραφή του συμφωνητικού και για ένα  

έτος.  

 

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η δέσμευση της σχετικής πίστωσης και η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης 

υπηρεσίας αποφασίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 64/2017 και 234/2017 Αποφάσεις  της 

Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

Συνημμένο: ΤΕΥΔ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6130] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΘΗΝΩΝ 99 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  Ταχ. Κωδικός: 24134 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2721360898] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [h.liggris@kalamata.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο www.kalamata.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην 

Καλαμάτας, προϋπολογισμού  49.996,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

CPV: 50232100-1 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε  υπηρεσίες :  Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

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.  

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 

κατάλογοiv: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxiii 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): 

[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 

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): 

[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

[] Ναι [] Όχι  
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xvii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxviii: 

[……] 
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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 

ασφάλισηςxix, 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 ;xx 

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): xxi 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxii; 

[] 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: […….............] 

  

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxiii; 

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 επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxiv κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxv, 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 δωρεάνxxvi. 

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

έγγραφα. 

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

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

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

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

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

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

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

v 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.  

vi 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). 

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

“διαφθορά”. 

viii 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). 

ix 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. 
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x 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. 

xi 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”. 

xii 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.". 

xiii 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 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii 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)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xix 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).  

xx 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  
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xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

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

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

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

xxiv  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvi 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 αναθέ16REQ005658410τουσα 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.  


