
   

 

 

    

 

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών 
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020. 

                                                                     

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Η ∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 µε συνοπτικό διαγωνισµό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας  

 
α) Είκοσι ένος (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής  κατασκευής µε όλο τον εξοπλισµό για δηµόσια χρήση (µε 
άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισµικού για  ποδήλατα, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην τιµή προµήθειας), 
β) Είκοσι ενός (21) κοινών ποδηλάτων  ειδικής κατασκευής µε όλο τον εξοπλισµό για δηµόσια χρήση (µε άδεια 
χρήσης και υποστήριξη λογισµικού  για ποδήλατα, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην τιµή προµήθειας) 
γ) Έξι (6) επιπλέον µπαταριών 

δ) Τριών (3) σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

Προϋπολογισµού µε τον Φ.Π.Α. 24% 71.386,80 €  (καθαρή αξία 57.570,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 13.816,80 
€)    

Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων CPV 34430000-0(Ποδήλατα), 31440000-2 (Μπαταρίες), 31681500-
8(Σταθµοί Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων) 
 
στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» µε ακρωνύµιο GUT-BPL που 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 
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Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε διακηρύττει ότι την 17η του µηνός Μαΐου του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 14.00 µ.µ (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον 
Προβατώνα, θα διεξαχθεί Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός ανάθεσης προµήθειας, µε κριτήριο ανάθεσης της 
Σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 

Ο κωδικός MIS του έργου είναι 5047744. Ο προϋπολογισµός που θα προκηρυχθεί είναι  71.386,80 € (καθαρή 

αξία 57.570,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 13.816,80 €)  

Αναλυτικά: 

ΤΜΗΜΑ 1 
 
Είκοσι ένα (21) ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής  κατασκευής µε όλο τον εξοπλισµό για δηµόσια χρήση (µε 
άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισµικού  για ποδήλατα, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην τιµή της 
προµήθειας)- ∆ράση 4.4.2 
 

Έξι (6) επιπλέον µπαταρίες -∆ράση 4.4.4 
 

 
 
Είκοσι ένα (21) κοινά ποδήλατα ειδικής κατασκευής µε όλο τον εξοπλισµό για δηµόσια χρήση (µε άδεια 
χρήσης και υποστήριξη λογισµικού για ποδήλατα, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην τιµή της 
προµήθειας)- ∆ράση 4.4.3 

 
 
ΤΜΗΜΑ 2 
 
Τρεις (3) Σταθµοί Φόρτισης Ηλεκτρικών αυτοκινήτων- ∆ράση 4.4.5 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1.465,00 

ΦΠΑ 351,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1.816,6 

ΣΥΝΟΛΟ (για 21 τεµάχια)  30.765,00
 

Φ.Π.Α. 24% 7.383,60 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 38.148,60 

 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 350,00 

ΦΠΑ 84,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 434,00 

ΣΥΝΟΛΟ(για 6 τεµάχια) 2.100,00 

Φ.Π.Α. 24% 504,00 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.604,00 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 605,00 

ΦΠΑ 145,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 750,20 

ΣΥΝΟΛΟ(για 21 τεµάχια) 12.705,00 

Φ.Π.Α. 24% 3.049,20 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ                                              15.754,20 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4.000,00 

ΦΠΑ 960,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4.960,00 

ΣΥΝΟΛΟ(για 3 τεµάχια) 12.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 2.880,00 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ                                              14.880,00 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του 
διαγωνισµού( ∆ιακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές κ.λ.π) από την έδρα της 
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα και στο www.dimossin.gr.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από την Σχετική ∆ιακήρυξή του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. 

Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

Το έργο “Green Urban Territories-Better Place to Live» µε ακρωνύµιο GUT-BPL χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 µε βάση την Σύµβαση Επιχορήγησης B2.6d.12  
και έχει λάβει κωδικό MIS 5047744 και ΣΑΕΠ 2020ΕΠ23160002. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α) κατά ποσοστό 
85% και από εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων  κατά ποσοστό 15%. 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος 
Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από τον ∆ικαιούχο 
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε(Προβατώνας Σουφλίου 68003), αρµόδιοι κ. Καζάκης Ευάγγελος και κα. 
Βραχιόλογλου Θάλεια (τηλ 2554020090/91) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο www.dimossin.gr. 

 

        

Προβατώνας   23/04/2021 

        

Καλακίκος Παναγιώτης 

       Πρόεδρος  
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Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών 
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020. 

                                                                                                                                     

 
                                                                                                            Προβατώνας 23/04/2021 

                                                                                                                        Αριθ.Πρωτ.224 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για την προµήθεια: 
 

α) Είκοσι ενός (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής  κατασκευής µε όλο τον εξοπλισµό για δηµόσια χρήση 
(µε άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισµικού για  ποδήλατα, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην τιµή 
προµήθειας), 
β) Είκοσι ενός (21) κοινών ποδηλάτων  ειδικής κατασκευής µε όλο τον εξοπλισµό για δηµόσια χρήση (µε 
άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισµικού  για ποδήλατα, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην τιµή 
προµήθειας) 
γ) Έξι (6) επιπλέον µπαταριών 

δ) Τριών (3) σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 

 
Προϋπολογισµού µε τον Φ.Π.Α. 24% 71.386,80 €  (καθαρή αξία 57.570,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 13.816,80 
€)    

Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων CPV 34430000-0(Ποδήλατα), 31440000-2 (Μπαταρίες),31681500-
8 (Σταθµοί Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων) 
 

στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» µε ακρωνύµιο GUT-BPL που 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα  Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020” 
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Σελίδα 7 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση Προβατώνας Σουφλίου 

Πόλη Προβατώνας 

Ταχυδρομικός Κωδικός 68003 

Τηλέφωνο 2554020090/20091 

Φαξ 2554041800 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dimossin@dimossin.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Καζάκης Ευάγγελος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimossin.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 2  η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, η οποία 

λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4518/2018 και 

διέπεται από το Ν.3463(ΦΕΚ 114/18.06.2006). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3 

Η κύρια δραστηριότητα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε είναι η Διαχείριση Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 4  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :  www.dimossin.gr 

β)       Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : Προβατώνας Σουφλίου 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες : 

στην την προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 2554020090/20091 

 

  

 

1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος 

της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του 

Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια 

του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια 

τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές 

κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη 

δραστηριότητα. 

4 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και 

υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης5 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου 2020ΕΠ23160002) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Τ.Π.Α.) με ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους  με ποσοστό 15%. 

Η χρηματοδότηση αφορά το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2- A sustainable and climate adaptable Cross-

Border Area- Διασυνοριακή περιοχή, βιώσιμη και προσαρμοσμένη στο κλίμα,  ,με θεματικό στόχο 6-
Preserving and Protecting the environment and promoting resource efficiency- Διατήρηση και προστασία 

του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, με επενδυτική προτεραιότητα 

6d:Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services 

including NATURA 2000 and green infrastructures-Προστατεύοντας και επαναφέροντας την βιοποικιλία, 

προστασία του εδάφους , αναδόμηση και προώθηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος περιλαμβάνοντας 

NATURA 2000 και πράσινες υποδομές. Επίσης βάση την υπ’ αριθμό Β2.6d.12 σύμβαση χρηματοδότησης 

(Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 

«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και  των δικαιούχων  έχει λάβει κωδικό MIS 5047744. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια: 

 α) Είκοσι ένα (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση 

(με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού  για ποδήλατα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της 

προμήθειας) Δράση 4.4.2 

β) Είκοσι ένα (21) κοινών ποδηλάτων ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με άδεια 

χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προμήθειας) 

Δράση 4.4.3 

γ) Έξι (6) επιπλέον μπαταριών- Δράση 4.4.4 

δ) Τρεις (3) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων- Δράση 4.4.5 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων CPV 34430000-0 (Ποδήλατα), 31440000-2 (Μπαταρίες), 31681500-8 (Σταθμοί Ηλεκτρικών 

Αυτοκινήτων)6 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα7: 

 

 

 

 
5 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

6 Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής  της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 

7 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους 

βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 

έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 

4412/2016. 
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ΤΜΗΜΑ 1  :  

α) Είκοσι ένα (21) ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με 

άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού  για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της 

προμήθειας), Δράση 4.4.2 

β) Είκοσι ένα (21) κοινά ποδήλατα ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με άδεια 

χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της 

προμήθειας),Δράση 4.4.3 

γ) Έξι (6) επιπλέον μπαταρίες, Δράση 4.4.4 

 εκτιμώμενης αξίας 45.570,00€ πλέον ΦΠΑ 10.936,80€. 

ΤΜΗΜΑ 2  :  

Τρεις (3) σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, Δράση 4.4.5 

εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 2.880,00€. 

 
 
Αναλυτικά τα τµήµατα υπό µορφή πίνακα είναι: 
 
ΤΜΗΜΑ 1 
 

Είκοσι ένα (21) ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με 

άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού  για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της 

προμήθειας)-Δράση 4.4.2 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

350,00 

 

Είκοσι ένα (21) κοινά ποδήλατα ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με άδεια 

χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της 

προμήθειας)- Δράση 4.4.3 

 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1.465,00 

ΦΠΑ 351,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1.816,60 

ΣΥΝΟΛΟ (για 21 τεµάχια)  30.765,00
 

Φ.Π.Α. 24% 7.383,60 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 38.148,60 

 
Έξι (6) επιπλέον µπαταρίες -∆ράση 4.4.4 
 

ΦΠΑ 84,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 434,00 

ΣΥΝΟΛΟ(για 6 τεµάχια) 2.100,00 

Φ.Π.Α. 24% 504,00 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.604,00 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 605,00 

ΦΠΑ 145,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 750,20 

ΣΥΝΟΛΟ(για 21 τεµάχια) 12.705,00 

Φ.Π.Α. 24% 3.049,20 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ                                              15.754,20 
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ΤΜΗΜΑ 2 
 
Τρεις (3) Σταθµοί Φόρτισης Ηλεκτρικών αυτοκινήτων- ∆ράση 4.4.5 
 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.8 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.386,80€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13.816,80€% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 57.570,00€,  ΦΠΑ : 13.816,80€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 4 μήνες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  

τιμής. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως9: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• του ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ./Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265)10, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 

-2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 
8 Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, 

περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα) 

9 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο 

και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

10 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4.000,00 

ΦΠΑ 960,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 4.960,00 

ΣΥΝΟΛΟ(για 3 τεµάχια) 12.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 2.880,00 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ                                              14.880,00 
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• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,11 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών12  

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• την με αριθμ. 300488/ΥΔ1244  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016) “Σύστημα 

Διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου “ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) όπως ισχύει 

• την με αριθμ. 301783/ΥΔ3441 απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Οικονομικών περί 

καθορισμού κόστους επαληθεύσεων δαπανών, που θα διενεργηθούν από τους επαληθευτές – ελεγκτές 

του Μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών Interreg της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των προγραμμάτων 

του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΦΕΚ 3389/27-09-2017, Τεύχος Β΄) 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

• την με αριθμ. Β2.6d.12/01-07-2019  σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ του Επικεφαλή 

Εταίρου του προγράμματος “Svilegrand Municipality” και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος 

Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 

• τους  όρους του  από 17/04/2019 συμφώνου  συνεργασίας (Partnership Agreement) του Επικεφαλή 

Εταίρου του προγράμματος “Svilegrand Municipality”   με τους υπόλοιπους εταίρους  

• το υπ. αριθμ. 10939/24.04.2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ-Δ.Ο.Υ Αλεξανδρούπολης που βεβαιώνει ότι η 
Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα πλαίσια του έργου «Green Urban Territories-Better Place to Live» με 

 
11 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

12 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 

5 της ως άνω απόφασης, έχει καταργηθεί από 01.01.2018, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 379. Ειδικά η 

υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με 

την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 
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ακρωνύμιο GUT-BPL δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης το ΦΠΑ των δαπανών που αφορά αποκλειστικά το 

πρόγραμμα αυτό  με αποτέλεσμα ο φόρος να αποτελεί για την εταιρεία επιρριπτόμενο κόστος. 

• Το υπ.αριθμ. 33724/30.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΕΣΠΑ -Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με την ένταξη του έργου «Green Urban Territories-Better 

Place to Live» µε ακρωνύµιο GUT-BPL στο ΠΔΕ2020 

• Το από 22.10.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εγκριτικό) από την Διαχειριστική Αρχή του 

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A-Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 σχετικά με την 
τροποποίηση του προϋπολογισμού της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και την ένταξη νέων δράσεων 

(4.4.2,4.4.3,4.4.4 και 4.4.5) 

• Την υπ.αριθμ. 5924/30.09.2020 απόφαση του Δήμου Σαμοθράκης-ο οποίος θα είναι φορέας 

λειτουργίας και συντήρησης κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου- σχετικά με την 

εγκατάσταση πέντε (5)  ηλεκτρικών και πέντε (5)  ποδηλάτων για δημόσια χρήση και ενός (1) σταθμού 

φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον Δήμο Σαμοθράκης στα πλαίσια του του Έργου με τίτλο «Green 

Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL με δικαιούχο την Δημοσυνεταιριστική 

Έβρος Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

• Την υπ.αριθμ. 115/07.10.2020 απόφαση του Δήμου Σουφλίου- ο οποίος θα είναι φορέας λειτουργίας 

και συντήρησης κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου- σχετικά με την εγκατάσταση 

οκτώ (8) ηλεκτρικών και οκτώ (8)  ποδηλάτων για δημόσια χρήση και ενός (1) σταθμού φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον Δήμο Σουφλίου στα πλαίσια του του Έργου με τίτλο «Green Urban 

Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL με δικαιούχο την Δημοσυνεταιριστική Έβρος 

Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

• Την υπ.αριθμ. 174/12.10.2020 απόφαση του Δήμου Αλεξανδρούπολης- ο οποίος θα είναι φορέας 

λειτουργίας και συντήρησης κατά την διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου- σχετικά με την 
εγκατάσταση οκτώ (8) ηλεκτρικών και οκτώ(8) ποδηλάτων για δημόσια χρήση και ενός (1) σταθμού 

φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια του του Έργου με τίτλο 

«Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL με δικαιούχο την 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

• Τo υπ.αριθμ. 219/20.04.2021 αίτημα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε για έγκριση συνοπτικού 

διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για δράσεις στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Green Urban 

Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 

• την υπ.αριθμ. 405/22.04.2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

για την έγκριση Συνοπτικού διαγωνισμού στα πλαίσια του προγράμματος Έργου με τίτλο «Green Urban 

Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. 

• την υπ.αριθμ. 405/22.04.2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών καθώς και της Επιτροπής Ενστάσεων  

που αφορά τον Συνοπτικό Διαγωνισμό του προγράμματος Έργου με τίτλο «Green Urban Territories-

Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ελλάδα-

Βουλγαρία 2014-2020 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 

μ.μ13 

 

13 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η 

ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των 
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Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 

πρωτόκολλο της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6 ∆ηµοσιότητα  

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 14.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 

εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού15.  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   

www.dimossin.gr στις 23/04/2021  

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη 

διαγωνιστική διαδικασία.16 .  

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους17  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 
ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις 

διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019 

14 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

15 Ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ 

16 Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 

παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016  
17 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης18  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία της 

Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και τις ώρες 08.00-15.00 

μ.μ  

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους19 Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 

έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε, τη δαπάνη της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 

για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο20. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις21: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

 
18 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της 

παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με 

σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, 

συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 

62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού 

εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από 

τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και 

τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία 

αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του 

άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική 

συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 
19  Άρθρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των 

εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της 

ταχυδρομικής αποστολής τους. 

20 Άλλως περιγράφεται εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας 
21 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.22 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188)23. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 24.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα 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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο.25  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα26. 

2.1.5 Εγγυήσεις27 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)28 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.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. 

 
22 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) 

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. 
23 Επιτρέπεται 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 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
24 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 
25 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του 

άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
26 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
27 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
28  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 

93/31.5.2018) 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών29, 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης υποβάλλεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V. 

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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.30 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή31 για την υποβολή προσφοράς32. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.33   

 
29 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
30 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, 

οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 

υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 

αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
31 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
32 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται 

από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 

4412/2016) 
33 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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2.2.2 Λόγοι αποκλεισµού34  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 

σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη35 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,  

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 αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

 
34 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
35 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, 

δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση 

του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του 

Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης 

της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική 

δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου36. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
37 

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και   

β) όταν η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας οικονομικός φορέας, 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 τους38.  

ή/και 

γ) η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 39 

 

 

 
36 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 

του ν. 4497/2017 
37 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
38 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
39 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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2.2.2.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 

οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.]   

...................................................................................................................................................... 

[Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 2.2.3.1 

και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα διαγράφει την   παράγραφο αυτή] 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.2.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον 

υποχρεωτικό αποκλεισμό της παρ. 2.2.2.2. (παρ. 2 περ. α & β του άρθρου 73) αποτελεί δυνατότητα της Α.Α. 

(πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα η 

Α.Α. διαγράφεται η παράγραφος  αυτή] 

2.2.2.4. Αποκλείεται40 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201641,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 

μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι 

ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας42,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν 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 

 
40 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν 

από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση 

σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. 

αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. 

λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις 

συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του 

άρθρου 2.2.9.2. 
41 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 

έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
42 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 

ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(η) εάν η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 43 

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 

μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)44 και 2.2.2.4 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 (αυτoκάθαρση). 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, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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 45. 

2.2.2.7. 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. 

4412/201646. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης. 

 

 

 
43 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
44 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 

4497/2017. 
45 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
46  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και 

συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
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Κριτήρια Επιλογής47  

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας48  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια49  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δεν απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειάς τους.  

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα50  

 
47 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση 

και τη διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης 

(Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους 

οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3, 

2.2.4 και 2.2.5. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως 

άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη 

αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.  
48 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
49 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 

ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7.1, καθώς και τα μέσα 

απόδειξης του άρθρου 2.2.7.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με 

αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από 

τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία 

θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 

έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
50 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να 

επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους 

και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. 

μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 

αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. 

μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν 

διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της 

σύμβασης.  
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Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δεν απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της τεχνικής  και επαγγελματικής 

ικανότητας τους. 

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης51  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Ομοίως και στην Παράγραφο 

2.4.3.2(Τεχνική Προσφορά) 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ52 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 

Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 

(www.hsppa.gr ).  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.53 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

 
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις 

κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.7.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν 

(χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που 

επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι 

οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις τα 3 

τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων 

είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη 

μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόtητας: ειδικά η 

οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  

και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
51 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης 

(Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016) 
52 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια 

αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, 

παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι 

προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη 

δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-

ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 
53  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της 

παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα5455 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201656. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 
μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Δημοσυνεταιριστική Έβρος 

Α.Ε που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν57. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών58. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά59: 

 
54 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να 

προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα 

κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει 

ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα 

αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
55  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 

66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ).έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. 
56 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
57 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
58  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
59 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.60 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως 

άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.461 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του62. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό 
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων63. 

 
 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 

(Ν4194/2013). 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.)  

 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.   
60  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση 

αδ’ του ν. 4605/2019 
61 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
62  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση 

αδ’ του ν. 4605/2019 
63 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του64  από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 

επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.65 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 

που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.66 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους67,  εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

 
64  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
65  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019 
66 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, 

κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από 

τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
67  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ 

του ν. 4605/2019 
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της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.68 Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα , όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 

του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους69 που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
68  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
69 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης70  

Κριτήριο ανάθεσης71 της Σύμβασης72 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ(Τεχνικές 

Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

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 αυτής73. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε: 

  (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού στα Γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος 

Α.Ε, Προβατώνας Σουφλίου, Έβρος, Ταχ.Κωδ.: 68003, Τηλ.: 2554020090/91, Tel.fax: 2554041800 

  (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την  ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε Προβατώνας Σουφλίου, 

Έβρος, Ταχ.Κωδ.: 68003, Τηλ.: 2554020090/91, Tel.fax: 2554041800 

 (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε, στα Γραφεία της 

Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, Προβατώνας Σουφλίου, Έβρος, Ταχ.Κωδ.: 68003, Τηλ.: 2554020090/91, 

Telefax: 2554041800. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 

της παρούσας. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 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 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

 
70 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
71 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 

του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 

συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που 

παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια 

ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και 

αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
72 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 
73 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του ………  

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

α) Είκοσι ενός (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια 

χρήση (με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην 

τιμή προμήθειας ) -Δράση 4.4.2,  

β)Είκοσι ενός (21) κοινών ποδηλάτων ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με 

άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 

προμήθειας) -Δράση 4.4.3, 

γ) Έξι (6) επιπλέον μπαταριών- Δράση 4.4.4, 

δ) Τριών (3) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων- Δράση 4.4.5, 

με αναθέτουσα αρχή την ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε και ημερομηνία λήξης προθεσμίας 

υποβολής προσφορών  17/05/2021 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

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

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

 (β) έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην διακήρυξη (δηλ. θα περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 

της οικονομικής προσφοράς - η τιμή σε ευρώ -υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικονομικό φορέα).  

Προσφορές που περιέρχονται στην Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

ημερομηνία  υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 

παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα74, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

 
74 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.75 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/201676, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 

μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV), 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Η τεχνική προσφορά  θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα Παραρτήματα Ι(Τεχνική Περιγραφή) και ΙΙ(Τεχνικές Προδιαγραφές)  

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

ως άνω Παράρτημα77 78.  

Επιπρόσθετα θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά :  

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας των ποδηλάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 έτος για τα 

ανταλλακτικά, για αντισκωριακή προστασία 5 έτη, ενώ για τους ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης 2 έτη. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση των Προμηθευτών για τον εξοπλισμό και για την διασφάλιση ανταλλακτικών που 

καλύπτουν ολόκληρο το σύστημα για τουλάχιστον Πέντε (5) χρόνια 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή για την Τεχνική Υποστήριξη του συστήματος ποδηλάτων  για 

τουλάχιστον Πέντε (5) χρόνια 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή που θα συνοδεύεται από Αναλυτικό Πίνακα (Τιμοκατάλογο) των 
απαραίτητων αναλώσιμων ανταλλακτικών (μπαταριών κ.λπ) του συστήματος και σαφή αναφορά στην 

χρονική διάρκεια ισχύος του (δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών  (3) ετών). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ότι δύναται και θα παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  

του εξοπλισμού και λογισμικού εντός  3 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του. 

6. Πιστοποιητικά ποιότητας και κατασκευής για τα επιμέρους Συστήματα (Ποδήλατα, Σταθμού φόρτισης 

κ.λπ) 

 
75 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
76 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις 

κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
77 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
78 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των 

προσφερομένων ειδών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα 

αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, 

σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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7. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα, εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού 

ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας που να βεβαιώνουν την τήρηση των προδιαγραφών ή 

προτύπων σε κατασκευή και εγκατάσταση  κοινοχρήστων ποδηλάτων, στην ανάπτυξη του λογισμικού καθώς 

και στην κατασκευή-εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

 

Η τεχνική προσφορά να είναι υπογεγραμμένη κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σφραγισμένη από τον οικονομικό φορέα. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιμή), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης:  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται η τιμή των προσφερόμενων ειδών, βάσει της τιμής αναφοράς79. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης80. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20 %. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 81 στην παρούσα διακήρυξη.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών82   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα για 

διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε πριν από τη λήξη της. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 

οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς 

τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους 

και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.83 

 
79 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα έγγραφα της σύμβασης 

προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό 

έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού. 
80 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
81 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
82 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
83  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών84 

H  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,85  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε  σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

 
84 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
85 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού86, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. 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 

Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 

της παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως 

φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως 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 Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή μετά τη λήξη της 
παραλαβής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους 

κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , με την επιφύλαξη 

των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της 

τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι 

οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και 

μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 

τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

γ) Οι 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 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως 

άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 

άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

 
86 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 

28 του ν. 4605/19 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, στην Δημοσυνεταιριστική 

Έβρος Α.Ε  προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 

και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.87 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων88 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με 

αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των 

ως άνω σταδίων89.  

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου90 - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε αποστέλλει σχετική πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτής.  Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.91 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και 

ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 της παρούσας, αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

 
87  Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
88 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
89  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019 
90 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
 

91  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 

7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019 
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η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 

απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές92. 

 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 93λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 

της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε η εγγύηση συμμετοχής του94.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω95 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Δημοσυνεταιριστικής 

Έβρος Α.Ε για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά96, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος 

Α.Ε δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον η 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε κοινοποιήσει  την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και 

εφόσον αυτός υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

 
92  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 

4605/2019 
93  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 

4605/2019 
94 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 

95 Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 

4605/2019 
96  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 

4605/2019 
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Η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών97 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά98.  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε , η προθεσμία 

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

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 

υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών της 

παραγράφου 1.5 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η  Δημοσυνεταιριστική 

Έβρος Α.Ε αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 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 αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο.99   

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, 

η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή 

της παράλειψης της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 

προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 

οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
97 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
98  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019 
99 Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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 ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 

μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

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. 

- Η σύμβαση 

- Η παρούσα διακήρυξη 

- Η τεχνική περιγραφή 

- Οι τεχνικές προδιαγραφές 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 

αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 

της υπηρεσίας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 

εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 

προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού 

ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 

συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .100 

 

4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της101  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/102 103 

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης104  

4.5.1. Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

 
100  Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4496/2016 
101  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
102 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία 

προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 
103 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και 

εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται 

και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία 

σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και 

τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 

ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση 

της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 
104 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016105, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)106 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016107 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 

350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος.  

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος108  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν 

επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6.2. της παρούσας . 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 
105 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
106  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019 
107 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
108 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 

της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο109 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων110   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών 

όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 

της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Διοικητικό 

Συμβούλιο της Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.), ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 

περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 

6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016111. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

 
109 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016 
110 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016, , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
111  Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019 
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προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά και μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Τα οκτώ (8) ηλεκτρικά ποδήλατα με τις δύο (2) επιπλέον μπαταρίες φόρτισης και τα οκτώ (8) κοινά ποδήλατα 
για δημόσια χρήση θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης με αποφάσεις του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ομοίως και ο ένας (1) σταθμός 

φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Τα οκτώ (8) ηλεκτρικά ποδήλατα με τις δύο (2) επιπλέον μπαταρίες φόρτισης και τα οκτώ (8) κοινά ποδήλατα 

ειδικής για δημόσια χρήση θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος 

Σουφλίου με αποφάσεις του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ομοίως και ο ένας (1)  σταθμός φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Τα πέντε (5) ηλεκτρικά ποδήλατα(με τις δύο (2) επιπλέον μπαταρίες φόρτισης και τα πέντε (5)  κοινά 

ποδήλατα για δημόσια χρήση θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος 

Σαμοθράκης με αποφάσεις του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ομοίως και ο ένας (1) σταθμός φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Η προμήθεια συνολικά περιλαμβάνει : τον εξοπλισμό(ηλεκτρικά ποδήλατα, μπαταρίες, κοινά ποδήλατα, 

σταθμοί φόρτισης), την μεταφορά του εξοπλισμού στους οικείους Δήμους, την συναρμολόγηση του, το 

κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών & μικρούλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα 

υποδεικνυόμενα από τους Δήμους σημεία, την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού, 

την σύνδεση των σταθμών φόρτισης, την ρύθμιση, τον έλεγχο και την παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, 

την εκπαίδευση του προσωπικού και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος για το προβλεπόμενο χρονικό 

διάστημα.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. Β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και παρακάτω. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός 

έλεγχος των υλικών γίνεται με τον ακόλουθους τρόπους(επιλέγεται από την Α.Α με βάση το αντικείμενο της 

προμήθειας λχ μακροσκοπικός έλεγχος- χημική ή μηχανική εξέταση-πρακτική δοκιμασία κλπ) 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
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Η επιτροπή παραλαβής της παρούσας διακήρυξης θα απαρτίζεται από έναν(1) εκπρόσωπο από τον κάθε 

Δήμο(Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης) ενώ θα συμμετέχουν και δύο(2) εκπρόσωποι της 

Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. Συνολικά η Επιτροπή Παραλαβής θα είναι πενταμελής. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή  κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 

από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση  

κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 

γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 

παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της  κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της  κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: .... 

[η Α.Α. θα πρέπει να καθορίσει τα σχετικά με το χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό 

Παράρτημα ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης ] 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.112 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένοι όροι. 

 
112 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 

(Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 





 

Σελίδα 43 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν απαιτείται 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας113  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών από την οριστική 

παραλαβή τους και για την χρονική περίοδο που έχει δηλώσει στην τεχνική του προσφορά, κατά τους όρους 
της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 

βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Η προσφερόμενη εγγύηση 

καλής λειτουργίας θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό ετών. Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου 

μηχανήματος κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το 

ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας. Ο χρόνος ισχύος 

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. 

Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των ποδηλάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 έτος για τα 

ανταλλακτικά, για αντισκωριακή προστασία 5 έτη, ενώ για τους ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης 2 έτη. 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 114 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 

επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 

για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής 

ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της 

εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
113 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
114  Πρβλ άρθρο 215 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
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6.7 Αναπροσαρµογή τιµής115  

Δεν περιλαμβάνονται όροι αναπροσαρμογής της τιμής. 

6.8  Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-  

6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 

αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).116 

 
115 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
116  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

          Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», 

Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

          Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της 

Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.8.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με 

διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται 

εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 

4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   

Τεχνική περιγραφή-Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Το έργο «Green Urban Territories - Better Place to Live»(Πράσινες αστικές εδαφικές περιοχές-Καλύτερος 

τόπος για να ζήσεις) με ακρωνύμιο GUT-BPL εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG V-Α 
ΕΛΛΆΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014-2020 του άξονα Προτεραιότητας 2 

«Βιώσιμη Κλιματική Προσαρμογή διασυνοριακής προσαρμογής» και ειδικότερα της Επενδυτικής 

προτεραιότητας «6d: Προστατεύοντας και επαναφέροντας την βιοποικιλία, προστασία του εδάφους και 

αναδόμηση και προώθηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος περιλαμβάνοντας NATURA 2000 και 

πράσινες υποδομές. 

Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Σβίλεγκραντ. Στο έργο σαν εταίροι συμμετέχουν οι Δήμοι Λιούμπιμετς, ο 

Δήμος Βόλβης και η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση των οικοσυστημάτων της διασυνοριακής περιοχής μέσω ενός 

κοινού μηχανισμού για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την υιοθέτηση  διασυνοριακών πράσινων 

πρωτοβουλιών που σχετίζονται με αυτό. Προκειμένου να αναδειχθεί η εφαρμογή του έργου θα 
ενσωματωθούν και μέτρα επίδειξης που στοχεύουν στη δημιουργία βιώσιμων προτύπων αστικής 

ανάπτυξης, τα οποία συνάδουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη. 

 

Ο γενικός στόχος του έργου θα ικανοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου σχεδιασμού και 

διαχείρισης περιβάλλοντος που θα παρέχει εργαλεία και μεθοδολογία για τη μελλοντική διατήρηση των 

οικοσυστημάτων. Για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων θα προωθηθεί η ιδέα της ανάπτυξης στις 

αστικές και ημιαστικές περιοχές με περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν εφαρμογή 

συγκεκριμένων τρόπων επίδειξης όπως φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς το οποίο θα 

υποστηριχθεί από κατάλληλες εφαρμογές για κινητές συσκευές. Το έργο στοχεύει στο να υποδείξει μια 
καινοτόμο προσέγγιση για τα ζητήματα της βιοποικιλότητας που δεν πρέπει να προασπίζεται μόνο στις 

προστατευόμενες περιοχές  NATURA αλλά και στο αστικό περιβάλλον. 

Μία από τις σημαντικά καινοτόμες για την περιοχή δράσεις που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα 

του εν λόγω έργου και θα έχει υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα δημιουργώντας  πράσινες υποδομές είναι 

η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών και κοινών ποδηλάτων, που θα ελέγχονται μέσω κινητών 

συσκευών,  καθώς και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, 

Σουφλίου και Σαμοθράκης. 

Με την προμήθεια ηλεκτρικών και κοινών ποδηλάτων με την λειτουργία τους μέσω ηλεκτρονικού  

συστήματος  θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ή 

κοινό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία 
θα είναι συγκεκριμένα προκειμένου να είναι εύκολη η λειτουργία και η συντήρηση τους. Τα σημεία που θα 
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τοποθετηθούν τα ποδήλατα θα ορισθούν με αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων 

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης. 

Ενώ με την εγκατάσταση των φορτιστών αυτοκινήτων στους  Δήμους Σαμοθράκης, Αλεξανδρούπολης και 

Σουφλίου θα δίνεται η δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

 

Οι λόγοι ενσωμάτωσης της χρήσης των ποδηλάτων και των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι : 

α)Ενίσχυση των ήδη  υπαρχουσών υποδομών για χρήση ποδηλάτου όπου υπάρχουν (π.χ. ποδηλατόδρομος 

Αλεξανδρούπολης, ποδηλατόδρομος Δήμου Σουφλίου (Τυχερό) κλπ 

β). Διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ανθρώπων στο αστικό κέντρο 
γ). Δημιουργία θετικής δημοσιότητας για τις πόλεις που θα εγκατασταθούν ενίσχυση της τουριστικής 

ανάπτυξης τους 

δ). Ανάδειξη του ποδηλάτου και της ηλεκτροκίνησης γενικότερα ως  μέσου φιλικού προς το  περιβάλλον 

ε). Ανάπτυξη νέων μεθόδων βιώσιμης μετακίνησης στον αστικό ιστό 

στ). Μείωση των αστικών ρύπων και του θορύβου 

ζ). Ενίσχυση της περιβαντολλογικής συνείδησης και της περιβαντολλογικής  παιδείας των δημοτών 

η). Αισθητική αναβάθμιση των  πόλεων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου που θα εγκατασταθούν τα 

ποδήλατα και οι φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων καθώς της νήσου Σαμοθράκης 

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ποδηλάτων θα προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες της 
πόλης  πρόσβαση σε ηλεκτρικά και απλά ποδήλατα με στόχο την ανάδειξη -προώθηση εναλλακτικών 

τρόπων μετακίνησης που προστατεύουν το περιβάλλον μειώνοντας την μόλυνση  και της ηχορύπανση που 

προκαλείται από τα συμβατικά μέσα(αυτοκίνητα, λεωφορεία). Παράλληλα με την εγκατάσταση των 

φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων προωθείται η ηλεκτροκίνηση ως εναλλακτικός τρόπος κίνησης των 

οχημάτων στον αστικό ιστό και όχι μόνο. 

 

Συμπερασματικά θα πρέπει το ποδήλατο να αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των τουριστών 

και της γνωριμίας τους με την πόλη που επισκέφθηκαν και τα  αξιοθέατα της, ενώ  στην μείωση της 

ρύπανσης του τοπικού περιβάλλοντος και της αναβάθμισης του στοχεύει και η εγκατάσταση των σταθμών 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  

 

Αντικείμενο- Θέσεις εγκατάστασης εξοπλισμού (προμήθειας) 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια, αγορά και επίδειξη καλής λειτουργίας τoυ κάτωθι 

εξοπλισμού: 

1)Είκοσι ένα (21) ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με 

άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού  για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της 

προμήθειας)- Δράση 4.4.2 

2) Είκοσι ένα (21) κοινά ποδήλατα ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με άδεια 

χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προμήθειας)- 

Δράση 4.4.3 

3) Έξι (6) επιπλέον μπαταρίες- Δράση 4.4.4 

4) Τρεις (3) σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων- Δράση 4.4.5 

Τα οκτώ (8) ηλεκτρικά ποδήλατα με τις δύο(2) επιπλέον μπαταρίες φόρτισης και τα οκτώ(8) κοινά ποδήλατα 

για δημόσια χρήση θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης με αποφάσεις του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ομοίως και ο ένας(1) σταθμός 

φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Τα οκτώ (8) ηλεκτρικά ποδήλατα με τις δύο(2) επιπλέον μπαταρίες φόρτισης και τα οκτώ(8) κοινά ποδήλατα 

ειδικής για δημόσια χρήση θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος 

Σουφλίου με αποφάσεις του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ομοίως και ο ένας(1)  σταθμός φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 
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Τα πέντε (5) ηλεκτρικά ποδήλατα(με τις δύο(2) επιπλέον μπαταρίες φόρτισης και τα πέντε(5)  κοινά 

ποδήλατα για δημόσια χρήση θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος 

Σαμοθράκης με αποφάσεις του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ομοίως και ο ένας(1) σταθμός φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 34430000-0(Ποδήλατα), 31440000-2 (Μπαταρίες ), 31681500-8(Σταθμοί Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ 1: 

1. Περιγραφή της προμήθειας κοινών και ηλεκτρικών ποδηλάτων με την υποστήριξη του 

κατάλληλου λογισμικού: 

 

• Είκοσι ένα (21) ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής  κατασκευής και είκοσι ένα (21) κοινά ποδήλατα ειδικής 

κατασκευής για δημόσια χρήση με όλο τον εξοπλισμό (με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού  για 

ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προμήθειας)-Δράσεις 4.4.2 και 4.4.3 

• Έξι (6) επιπλέον μπαταρίες φόρτισης για τα ηλεκτρικά ποδήλατα Οι έξι επιπρόσθετες μπαταρίες 

φόρτισης πρέπει να είναι ιόντων λιθίου, αποσπώμενες με αντικλεπτικό σύστημα και με διάρκεια ζωής 
που να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 650- 700 επαναφορτίσεις- Δράση 4.4.4. 

 

 

Η προμήθεια(εξοπλισμός) πρέπει να είναι πλήρης και να καλύπτει όλες της απαιτήσεις ενός σύγχρονου 

συστήματος Αυτόματης Δημόσιας Χρήσης Ποδηλάτων και  συμπεριλαμβάνει τον : 

i. Μηχανολογικό εξοπλισμό ( Ποδήλατα), 

ii. Το απαραίτητο Λογισμικό (Σύστημα Διαχείρισης ποδηλάτων), 

iii. Την Τεχνική Υποστήριξη του Συστήματος (Μηχανολογικό Εξοπλισμό & Λογισμικό κ.λπ), 

iv. Την Τεκμηρίωση (Κανονισμός Λειτουργίας, Εγχειρίδια Χρήσης, Λίστες Ανταλλακτικών κ.λπ) 

 
Θα πρέπει να δίδει στους χρήστες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ποδήλατο για 

όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποιο ή κάποια από τα εγκατεστημένα σημεία στάθμευσης 

των ποδηλάτων. 

 

Το λογισμικό(συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προμήθειας των ποδηλάτων) που θα υποστηρίζει την 

λειτουργία των ποδηλάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να παρέχει: 

 

-Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών 

-Πληροφόρηση μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο για την διαθεσιμότητα των ποδηλάτων  

-Πληροφόρηση στο κέντρο ελέγχου για την θέση των ποδηλάτων κατά την κίνηση τους 
-Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τυχόν  βλάβες των ποδηλάτων 

- Πληροφόρηση του κέντρου ελέγχου για όλα τα στοιχεία λειτουργίας και τυχόν χρεώσεων 

 

2. Λειτουργία της χρήσης των ποδηλάτων 

Οι χρήστες  θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα χρήσης των ποδηλάτων είτε: 

-Mε την χρήση Πιστωτικής Κάρτας (Περιστασιακοί Χρήστες). 

-Με την χρήση  Κάρτας (Τακτικοί χρήστες & Μόνιμοι κάτοικοι) που θα εκδίδεται από τους Δήμους. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιούν άλλους τρόπους διάθεσης των ποδηλάτων που να διασφαλίζει την 

ορθή χρήση  και διαχείριση των ποδηλάτων. 

 
Το σύστημα πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια των παραπάνω διαδικασιών πληρώντας τους τεχνικούς 

κανόνες και τις πρακτικές. 

 

3.Διαδικασία παραλαβής, χρήσης και επιστροφής ενός ποδηλάτου 
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Η διαδικασία παραλαβής και επιστροφής ενός ποδηλάτου είναι : 

 

α) Παραλαβή Ποδηλάτου 

Ο χρήστης θα επιλέγει ένα ποδήλατο από τον χώρο στάθμευσης. Η παραλαβή του Ποδηλάτου θα μπορεί να 

γίνει είτε α) Με την χρήση/ανάγνωση της Ειδικής  Κάρτας (Τακτικοί χρήστες & Μόνιμοι κάτοικοι) είτε β) 

Μέσω της Ειδικής εφαρμογής του συστήματος στο κινητό του Χρήστη (ταυτοποίηση) 

 

β) Χρήση Ποδηλάτου 

Τα ποδήλατα θα διαθέτουν εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος που θα χρησιμοποιείται και για 
την βραχυχρόνια στάθμευση κατά την χρήση τους.  

 

γ) Επιστροφή ποδηλάτου 

Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει το ποδήλατό του στον χώρο στάθμευσης των  ποδηλάτων. Με το κλείδωμα 

του ποδηλάτου γίνεται μέσω του συστήματος αυτόματα αναγνώριση/ταυτοποίηση του ποδηλάτου και σε 

πραγματικό χρόνο υπολογισμός της τυχόν «Χρέωσης»  ή διάρκειας χρήσης και ενημέρωση του συστήματος 

(Για Διαθεσιμότητα, Θέση ποδηλάτου κ.λπ) 

 

4. Λειτουργία-Γενικές Απαιτήσεις Συστήματος. 

Τα ποδήλατα θα διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα GPS/GPRS για να δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό 
χρόνο στο κέντρο ελέγχου του λογισμικού για: 

α) Την Θέση τους, 

β) Την Κίνηση τους 

γ) Την Στάθμευσή τους. 

 

Το σύστημα GPS/GPRS θα είναι ενεργειακά αυτόνομο ή θα τροφοδοτείται από την κίνηση του ποδηλάτου.  

Τα ποδήλατα θα είναι επί μονίμου βάσεως δικτυωμένα μεταξύ τους δια μέσου του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας (GPRS) και θα φιλοξενούν το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος. 

Η ταυτοποίηση των χρηστών θα πρέπει να γίνεται με την χρήση καρτών ραδιοσυχνοτήτων (RF-ID). Η 

ταυτοποίηση των χρηστών θα πρέπει να γίνεται σε κάθε θέση κλειδώματος των ποδηλάτων για ευκολία του 
χρήστη. 

Το σύστημα χρήσης ποδηλάτων θα πρέπει να ελέγχεται εξ αποστάσεως από το κέντρο ελέγχου, προκειμένου 

να μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας, σε περίπτωση π.χ απαιτούμενης συντήρησης. 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι «επεκτάσιμο», επιτρέποντας την επέκταση του αριθμού των ποδηλάτων.  

 

 

5. Σύστημα λογισμικού διαχείρισης των ποδηλάτων(ενσωματωμένο στην τιμή διάθεσης των ποδηλάτων) 

Θα πρέπει να λειτουργεί μέσω ειδικής εφαρμογής λογισμικού που θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους 

Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης είτε μέσω τοπικής εγκατάστασης είτε μέσω 

απομακρυσμένης πρόσβασης. Το λογισμικό θα εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη και εύρυθμη λειτουργία της 
χρήσης των ηλεκτρικών και κοινών ποδηλάτων και θα παρέχει δυνατότητες έκδοσης στοιχείων χρέωσης ή 

διάρκειας χρήσης και on-line παρακολούθηση του συστήματος. 

Η πρόσβαση θα πρέπει να επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω ενός απλού browser χωρίς να απαιτείται η 

εγκατάσταση ειδικού λογισμικού στους υπολογιστές των οικείων Δήμων. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα 

χρησιμοποιηθούν απλά τα στοιχεία πρόσβασης τους (username και password). Με τον τρόπο αυτό θα 

παρέχεται 

δυνατότητα πρόσβασης απομακρυσμένα με σταθερότητα στην απόδοση, συνεχής διαθεσιμότητα αλλά και 

πλήρης έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος. 

 
Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες : 

 

• Συνεχή επικοινωνία με τα ποδήλατα και έλεγχος του μηχανισμού κλειδώματος των ποδηλάτων και 

ταυτοποίησης των χρηστών 

• Απομακρυσμένο ηλεκτρονικό κλείδωμα των ποδηλάτων με βλάβη 
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•  Δυνατότητα εγγραφής χρηστών με καταγραφή στοιχείων ώστε να έχουν πρόσβαση στο σύστημα 

χρήσης των ποδηλάτων 

• Έκδοση στατιστικών στοιχείων χρήσης 

• Ενημέρωση για την φόρτιση των ποδηλάτων 

 

Συνολικά θα πρέπει να διατηρεί πλήρη στοιχεία κίνησης των ποδηλάτων και να εκδίδει στατιστικά 
στοιχεία .Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχονται στατιστικά στοιχεία για κάθε ποδήλατο (βλάβες που 

έχουν παρουσιασθεί, κίνηση των ποδηλάτων κλπ).Το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος θα πρέπει να 

διαθέτει τις εξής προδιαγραφές : 

 

• Να είναι προσπελάσιμο μέσω κοινού περιηγητή ιστοσελίδων (browser) 

• Να υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταβολής του τρόπου χρήσης ανάλογα με την  πολιτική στο θέμα  των 

οικείων Δήμων 

• Να επιτρέπει τις μετατροπές και βελτιώσεις του, ανάλογα με τα αιτήματα των οικείων Δήμων 

•  Να παρέχει στον διαχειριστή του συστήματος, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες αναφορικά με την 

καλή λειτουργία των ποδηλάτων και τη διαθεσιμότητα των ποδηλάτων  

• Να δημιουργεί αναφορές σχετικά με τη χρήση της ημέρας, αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των  

ποδηλάτων, χρηστών, ομάδων κλπ 

• Να παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισμού και άρσης αποκλεισμού σε συγκεκριμένους χρήστες (πχ όσων 

δεν έκαναν σωστή χρήση των ποδηλάτων) 

• Ενώ επιθυμητό είναι να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τυχόν βλάβες των 

ποδηλάτων 

 

Πληροφορίες για τις λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι 

χρήστες πρέπει να  μπορούν από ειδική ιστοσελίδα να έχουν πρόσβαση στα διαθέσιμα ποδήλατα σε 

πραγματικό χρόνο και την κατάσταση των διαθέσιμων ποδηλάτων. Θα μπορούν επίσης να πραγματοποιούν 

on-line συναλλαγές σε σχέση με την χρήση των ποδηλάτων. 
Η ιστοσελίδα θα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στην ταυτότητα του συστήματος περιέχοντας τα λογότυπα 

και τα χρώματα του συστήματος ενώ η δομής της θα αποφασισθεί από κοινού με τους οικείους Δήμους και 

την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. 

 

 

6. Εγκατάσταση του συστήματος και θέση σε λειτουργία 

Το σύστημα πρέπει να είναι πλήρες και να καλύπτει όλες της απαιτήσεις της προμήθειας:  

 

α)Μηχανολογικό εξοπλισμό (Ποδήλατα, Μπαταρίες κλπ), 

β) Το απαραίτητο Λογισμικό (Εφαρμογή Διαχείρισης ποδηλάτων, σύστημα κ.λπ), 
γ) Την Τεχνική Υποστήριξη του Συστήματος (Μηχανολογικό Εξοπλισμό & Λογισμικό κ.λπ), 

δ) Την Τεκμηρίωση (Κανονισμός Λειτουργίας, Εγχειρίδια Χρήσης, Λίστες Ανταλλακτικών κ.λπ) 

 

Η προμήθεια συνολικά περιλαμβάνει : Tον εξοπλισμό(ποδήλατα, μπαταρίες), Tην μεταφορά του 

εξοπλισμού στους οικείους Δήμους, Την συναρμολόγηση του, Το κόστος προμήθειας όλων των 

απαραίτητων υλικών & μικρούλικών, Την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα υποδεικνυόμενα από τους 

Δήμους σημεία, Την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού, Την σύνδεση του 

συστήματος, Την ρύθμιση, Τον έλεγχο και την παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, Την 

εκπαίδευση του προσωπικού και την Τεχνική υποστήριξη του συστήματος για το προβλεπόμενο χρονικό 
διάστημα. 
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ΤΜΗΜΑ 2: 

 

Τρεις (3)  Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων- Δράση 4.4.5 

 

 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Ο επιδαπέδιος σταθμός φόρτισης θα είναι καινούργιας κατασκευής και αμεταχείριστος, πρόσφατης 

κατασκευής με τριφασική φόρτιση με εύρος εισόδου 400 V AC με δυνατότητα ρυθμιζόμενης 

αποδοτικότητας φόρτισης έως 22 KW και με αριθμό υποδοχών δύο (2). Σχεδιασμένος για εγκατάσταση σε 

δημόσιο χώρο, με  δυνατότητα φόρτισης δύο(2) οχημάτων. 
 

Η τοποθέτηση επάνω σε βάση που θα βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο που θα υποδειχθεί από 

τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης, η κατασκευή της βάσης, η σύνδεση και ο 

προγραμματισμός των σταθμών φόρτωσης θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο. Η βάση μπορεί να 

είναι από σκυρόδεμα ή με ειδικό τοίχωμα. 

 

Το όχημα θα φορτίζεται αυτόματα τοποθετώντας το φις στην πρίζα του σταθμού φόρτισης.Εγγύηση 2 έτη. 

Για τον σταθμό φόρτισης ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση βλάβης, για όσο διαρκεί η 

εγγύηση καλής λειτουργίας, να μεταβαίνει στο σημείο όπου θα βρίσκεται εγκατεστημένος ο σταθμός 

φόρτισης, εντός χρονικής προθεσμίας 3 ημερών, ( από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο ). 
Εάν η επισκευή του δεν είναι εφικτή εντός του σημείου εγκατάστασης, τότε με έξοδα του αναδόχου, θα 

μεταφέρεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την επισκευή του και θα επιστρέφεται στο αρχικό σημείο, 

μετά το πέρας αυτής. 

 

Η προμήθεια συνολικά περιλαμβάνει : τον εξοπλισμό(σταθμοί φόρτισης), την μεταφορά του εξοπλισμού 

στους οικείους Δήμους, την συναρμολόγηση του, το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών & 

μικρούλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα υποδεικνυόμενα από τους Δήμους σημεία, την 

προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού, την σύνδεση των σταθμών φόρτισης, την 

ρύθμιση, τον έλεγχο και την παράδοση της σε πλήρη λειτουργία, την εκπαίδευση του προσωπικού και την 

τεχνική υποστήριξη του συστήματος για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα 
 

 

8. Χρόνος Παράδοσης  

Ο χρόνος παράδοσης των προμηθειών και της εγκατάστασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις 

Μήνες (4) από την Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

9. Εγχειρίδια 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στα Ελληνικά όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια οδηγιών 

χρήσης& συντήρησης του εξοπλισμού και των λογισμικών που συνοδεύουν τον εξοπλισμό σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση 
 

10. Εκπαίδευση προσωπικού 

Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό των Δήμων  στην χρήση και συντήρηση των 

ποδηλάτων καθώς και του λογισμικού που υποστηρίζει.  

Της αντίστοιχη επίδειξη της χρήσης των σταθμών φόρτισης ως της την ορθή χρήση του της και με την σωστή 

συντήρηση του. 

Η χρονική διάρκεια της Εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη της  της (1) ημέρας (8 ώρες ). 

Η εκπαίδευση αυτή θα γίνει της εγκαταστάσεις των οικείων Δήμων. 

 

 

11. Πρότυπα, εγκρίσεις, Δηλώσεις υποψηφίων 

Θα πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες δηλώσεις – δεσμεύσεις – πιστοποιήσεις στον φάκελο της 

προσφοράς: 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας των ποδηλάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 έτος για τα 

ανταλλακτικά, για αντισκωριακή προστασία 5 έτη, ενώ για της ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης 2 έτη. 
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2. Υπεύθυνη Δήλωση των Προμηθευτών για τον εξοπλισμό και για την διασφάλιση ανταλλακτικών που 

καλύπτουν ολόκληρο το σύστημα για τουλάχιστον Πέντε (5) χρόνια 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή για την Τεχνική Υποστήριξη του συστήματος ποδηλάτων  για 

τουλάχιστον Πέντε (5) χρόνια 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή που θα συνοδεύεται από Αναλυτικό Πίνακα (Τιμοκατάλογο) των 

απαραίτητων αναλώσιμων ανταλλακτικών (μπαταριών κ.λπ) του συστήματος και σαφή αναφορά στην 

χρονική διάρκεια ισχύος του (δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών  (3) ετών). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ότι δύναται και θα παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  

εντός  3 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του. 
6. Πιστοποιητικά ποιότητας και κατασκευής για τα επιμέρους Συστήματα (Ποδήλατα, Σταθμού φόρτισης 

κ.λπ) 

7. Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα, εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού 

ελέγχου ή υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας που να βεβαιώνουν την τήρηση των προδιαγραφών ή 

προτύπων σε κατασκευή και εγκατάσταση  κοινοχρήστων ποδηλάτων, στην ανάπτυξη του λογισμικού καθώς 

και στην κατασκευή-εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

 

 

12. Συμπληρωματικά Στοιχεία Προσφοράς 

1) Στην Προσφορά θα περιλαμβάνονται η Αναλυτική Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος 
των κοινόχρηστων ποδηλάτων καθώς και των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όλα τα 

απαραίτητα Τεχνικά Στοιχεία καθώς και όλα τα απαραίτητα Τεχνικά Φυλλάδια (prospectus, κλπ), από τα 

οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια τα τεχνικά στοιχεία της και οι δυνατότητες της. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση: Το έργο “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 με βάση την Σύμβαση 

Επιχορήγησης B2.6d.12  και έχει λάβει κωδικό MIS 5047744 και ΣΑΕΠ 2020ΕΠ23160002. Η παρούσα 

σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ε.Τ.Π.Α) κατά ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  

κατά ποσοστό 15%. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  57.570,00 € 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

ΤΜΗΜΑ 1  : «Είκοσι ενός (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια 
χρήση (με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 

προμήθειας ), είκοσι ενός (21) κοινών ποδηλάτων ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια 

χρήση (με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 

προμήθειας), έξι (6) επιπλέον μπαταρίες », εκτιμώμενης αξίας 45.570,00€, 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Τρεις (3) σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων», εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΤΜΗΜΑ 1: 

1. Είκοσι ένα (21) ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση 

(με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην 

τιμή προμήθειας)- Δράση 4.4.2 

 

Προμήθεια Ηλεκτρικού ποδηλάτου με τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Προδιαγραφές : 

θα είναι Καινούργιο, Αξιόπιστο, Άριστης Ποιότητας κατάλληλο για χρήση εντός πόλης. 

Θα είναι Ανθεκτικό σε Φθορές και σε δύσκολη χρήση. 

Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για εύκολη οδήγηση και από άνδρες και από γυναίκες  

Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα GPS/GPRS για να στέλνει πληροφορίες σε πραγματικό 

χρόνο στο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης του Συστήματος για: 

- Την θέση του, 

- Την κίνηση του 
- Την στάθμευσή του. 

Το σύστημα GPS/GPRS θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομο και να τροφοδοτείται από την Μπαταρία ή 

την κίνηση του Ποδηλάτου. 

Το σύστημα GPS/GPRS θα συνεργάζεται απαραίτητα με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης του 

Συστήματος μέσω του Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας προκειμένου να γίνεται διαχείριση των ποδηλάτων 

(έλεγχος, ανεύρεση της θέσης του κ.λπ). 

Θα πρέπει να κλειδώνει με ασφάλεια σε συγκεκριμένες περιοχές στάθμευσης  στους Δήμους 

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης  και να ταυτοποιείται αυτόματα από το Κεντρικό Σύστημα 

Διαχείρισης των οικείων Δήμων. 

Τα ηλεκτρονικά συστήματα του ποδηλάτου θα πρέπει να λειτουργούν άριστα στο όλο το εύρος 
θερμοκρασιών που συναντώνται στην Ελλάδα, ενώ δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από υψηλές και χαμηλές  

θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις κ.λπ. 

Ο σκελετός του θα είναι από αλουμίνιο ή από  κράμα χάλυβα με αντισκωριακές ιδιότητες, θα πρέπει να 

γίνεται χρήση ανοξείδωτων υλικών στον μέγιστο δυνατό βαθμό (τιμόνι, μπουλόνια τροχών κλπ). 

Θα πρέπει να κινείται με χρήση ιμάντα και όχι αλυσίδα. Θα πρέπει να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα για 

τον δίσκο κίνησης. 

Θα πρέπει να έχει ρυθμιζόμενο ύψος σέλας (για ύψος χρηστών από 1,5 m και άνω). Η θέση της σέλας θα 

πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος (με εύκολο και απλό τρόπο) μη αποσπώμενη. Η σέλα θα πρέπει να 

είναι άνετη και ανατομική με ειδικό απορροφητικό υλικό (τζελ) για απορρόφηση των κραδασμών. 

Οι Προσαρμογές του ποδηλάτου στο ύψος του χρήστη θα πρέπει να γίνονται με ευκολία. 
Το ποδήλατο θα πρέπει να διαθέτει εμπρόσθιο καλάθι μεγάλης χωρητικότητας. 

Το ποδήλατο θα πρέπει να διαθέτει οθόνη πληροφόρησης των χρηστών όπου θα αναγράφεται κατ 

‘ελάχιστον σε πραγματικό χρόνο η ισχύς της μπαταρίας που απομένει καθώς και η υπολειπόμενη απόσταση 

ποδηλασίας που μπορεί να διανύσει ο χρήστης. 

Η μέγιστη ταχύτητα υποβοήθησης του ποδηλάτου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 25km/h (στα 25km/h θα 

πρέπει να κόβεται η υποβοήθηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία). 
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Οι τροχοί του ποδηλάτου πρέπει να διαθέτουν στεφάνια ειδικής κατασκευής, ελαστικά ιδανικά για χρήση 

σε άσφαλτο και λασπωτήρες και στους δύο τροχούς. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από 

υλικό που δεν χρειάζεται φούσκωμα και δεν θα πρέπει να διαθέτουν αεροθαλάμους προκειμένου να είναι 

ευκολότερη η συντήρηση τους. 

Το ποδήλατο θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικό ηλεκτρονικό σύστημα κλειδώματος . 

Το εσωτερικό σύστημα κλειδώματος θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο επί του σκελετού του ποδηλάτου 

και να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη μέσω ειδικής εφαρμογής του λογισμικού, να κλειδώνει το 

ποδήλατο στο σημείο στάθμευσης ή όταν δεν είναι σε αυτό. 

Η μπαταρία του ποδηλάτου πρέπει να είναι ιόντων λιθίου και με διάρκεια ζωής που να αντιστοιχεί σε 
τουλάχιστον 650- 700 επαναφορτίσεις. 

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές των ποδηλάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 

- Σύστημα κίνησης ποδηλάτων: Ιμάντας 

- Σκελετός: Από αλουμίνιο ή από κράμα χάλυβα 

- Μέγεθος Ελαστικών : 20'' ή μεγαλύτερο 

- Φρένα : Εμπρός & Πίσω δισκόφρενα ελάχιστης διαμέτρου 9cm 

- Ελαστικά : Ειδικής κατασκευής από υλικό που δεν χρειάζεται φούσκωμα και δεν ξεφουσκώνουν 

- Συνολικό βάρος ποδηλάτου : Κάτω από 25kg χωρίς την μπαταρία 

- Σύστημα εντοπισμού θέσης :Ενσωματωμένο στο ποδήλατο GPS/GPRS σύστημα για μεταφορά δεδομένων 

θέσης και κίνησης στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης ποδηλάτων των οικείων Δήμων Αλεξανδρούπολης, 
Σουφλίου και Σαμοθράκης 

- Μπαταρία φόρτισης ιόντων λιθίου, αποσπώμενη με αντικλεπτικό σύστημα: 

• Τύπος μπαταρίας: λιθίου   

• Τάση 37VDC, τουλάχιστον 14Ah 

• Αυτονομία μπαταρίας : τουλάχιστον 70km(επιθυμητό) 

• Ελάχιστος αριθμός επαναφορτίσεων : 650-700 

• Μέγιστος χρόνος επαναφόρτισης : έως 5 ώρες 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0～～～～65℃℃℃℃" 

- Μέγιστη τελική ταχύτητα: 25km/h (στα 25km/h θα πρέπει να κόβεται η υποβοήθηση, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία) 

- Ελάχιστη Ισχύς ηλεκτροκινητήρα: 250 Watt ή περισσότερο 

- Φτερά : Εμπρός & Πίσω τροχό 

- Φώτα : Eμπρός & Πίσω 

- Σέλα : Με απορρόφηση των κραδασμών και με σύστημα ρύθμισης του ύψους 
- Καλάθι για μεταφορά προσωπικών αντικειμένων 

- Οθόνη με ένδειξη Μπαταρίας-Απόστασης 

- Εγγύηση : 1 έτος από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

Ο χρωματισμός είναι ο ενδεδειγμένος έτσι ώστε το ποδήλατο να είναι εύκολα διακριτό, θα φέρει δε σήμα 

με την επωνυμία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σε 8 ποδήλατα), 

του Δήμου Σουφλίου(σε 8 ποδήλατα) και του Δήμου  Σαμοθράκης(σε 5 ποδήλατα)  καθώς και τα απαραίτητα 

Λογότυπα του Προγράμματος. 

 
Αναλυτικά για κάθε Δήμο: 

 

Τα 8 ηλεκτρικά ποδήλατα που θα αντιστοιχούν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης θα περιέχουν τύπου 

αυτοκόλλητο αδιάβροχο διαστάσεων τουλάχιστον 120x50 χιλιοστά σε κάθε ποδήλατο με τα κάτωθι 

στοιχεία: 
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The Project “Green Urban Territories-Better Place to Live”-GUT-BPL  is co-funded 

by the European Regional Development Fund and by national funds of the 
countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

Cooperation Programme. 

Το έργο «Πράσινες Αστικές Περιοχές-Καλύτερος Τόπος για να ζεις»-GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»    

                                      

 

Τα 8 ηλεκτρικά ποδήλατα που θα αντιστοιχούν στον Δήμο Σουφλίου θα περιέχουν τύπου αυτοκόλλητο 

αδιάβροχο διαστάσεων τουλάχιστον 120x50 χιλιοστά σε κάθε ποδήλατο με τα κάτωθι στοιχεία: 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories-Better Place to Live” is co-funded by the 

European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation 

Programme.  

Το έργο «Πράσινες Αστικές Περιοχές-Καλύτερος Τόπος για να ζεις»-GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»    
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Τα 5 ηλεκτρικά ποδήλατα  που θα αντιστοιχούν στον Δήμο Σαμοθράκης θα περιέχουν τύπου αυτοκόλλητο 

αδιάβροχο διαστάσεων τουλάχιστον 120x50 χιλιοστά σε κάθε ποδήλατο με τα κάτωθι στοιχεία: 

 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories-Better Place to Live” is co-funded by the 

European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation 

Programme. 

 
Το έργο «Πράσινες Αστικές Περιοχές-Καλύτερος Τόπος για να ζεις»-GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»    

                                      

 
 

Η σήμανση θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και την  Τεχνική 
Υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου . 

 

Το Ηλεκτρικό ποδήλατο θα τηρεί απαραίτητα όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στην Ελλάδα 

και στην Ευρωπαϊκή ένωση. 

Τo ποδήλατο θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας που καλύπτει αστοχία 

υλικών(συμπεριλαμβανομένων του κινητήρα και της μπαταρίας), διάρκειας 1 έτους από την ημερομηνία 

παράδοσης και αντισκωριακή προστασία τουλάχιστον 5 ετών 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον 

προτεινόμενο χώρο εγκατάστασης, με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών και 
μικρούλικων συναρμολόγησης, όλων των συνοδευόμενων υλικών, η δαπάνη προμήθειας & εγκατάστασης 

του απαραίτητου Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η δαπάνη τοποθέτησης, σύνδεσης προς το δίκτυο διαχείρισης, 

των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη 

και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας και την παράδοσή του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Σουφλίου. 
 
 
 

2.  Έξι (6) επιπλέον μπαταρίες -Δράση 4.4.4 

Οι έξι επιπρόσθετες μπαταρίες φόρτισης πρέπει να είναι ιόντων λιθίου, αποσπώμενες με αντικλεπτικό 

σύστημα και με τα εξής χαρακτηριστικά: 

-Τύπος μπαταρίας: λιθίου 

-Τάση 37VDC, τουλάχιστον 14Ah 
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- Αυτονομία μπαταρίας : τουλάχιστον 70km(επιθυμητό) 

- Ελάχιστος αριθμός επαναφορτίσεων : 650-700 

- Μέγιστος χρόνος επαναφόρτισης : έως 5 ώρες 

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0～～～～65℃℃℃℃" 

 

3. Είκοσι ένα (21) κοινά ποδήλατα ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με 

άδεια χρήσης και υποστήριξης λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 

προμήθειας)- Δράση 4.4.3: 

Προμήθεια  ποδηλάτου  με τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Προδιαγραφές : 

Θα πρέπει είναι Καινούργιο, Αξιόπιστο, Άριστης Ποιότητας κατάλληλο για χρήση εντός πόλης. 

Θα πρέπει να είναι Ανθεκτικό σε Φθορές και σε δύσκολη χρήση. 

Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για εύκολη οδήγηση από άνδρες και γυναίκες. 

Θα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα GPS/GPRS για να στέλνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στο 

Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης του Συστήματος για: 

- Την θέση του, 

- Την κίνηση του 
- Την στάθμευσή του. 

 

Το σύστημα GPS/GPRS θα πρέπει να είναι ενεργειακά αυτόνομο ή να τροφοδοτείται από  την κίνηση του 

Ποδηλάτου. 

Το σύστημα GPS/GPRS θα συνεργάζεται απαραίτητα με το Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης των ποδηλάτων 

μέσω του Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας προκειμένου να γίνεται διαχείριση των ποδηλάτων (έλεγχος, 

ανεύρεση της θέσης του κ.λπ). 

Θα πρέπει να κλειδώνει με ασφάλεια σε συγκεκριμένες περιοχές  στάθμευσης στους Δήμους 

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης και να ταυτοποιείται αυτόματα από το Κεντρικό Σύστημα 
Διαχείρισης των οικείων Δήμων. 

Τα ηλεκτρονικά συστήματα του ποδηλάτου θα πρέπει να λειτουργούν άριστα στο όλο το εύρος 

θερμοκρασιών που συναντώνται στην Ελλάδα, ενώ δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από υψηλές 

θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις κ.λπ. 

Ο σκελετός του θα είναι από αλουμίνιο ή από κράμα χάλυβα με αντισκωριακές ιδιότητες, θα πρέπει να 

γίνεται χρήση ανοξείδωτων υλικών στον μέγιστο δυνατό βαθμό (τιμόνι, μπουλόνια τροχών κλπ). 

Θα πρέπει να έχει ρυθμιζόμενο ύψος σέλας (για ύψος χρηστών από 1,5 m και άνω). Η θέση της σέλας θα 

πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη καθ' ύψος (με εύκολο και απλό τρόπο) μη αποσπώμενη. Η σέλα θα πρέπει να 

είναι άνετη και ανατομική με ειδικό απορροφητικό υλικό (τζελ) για απορρόφηση των κραδασμών. 

Οι Προσαρμογές του ποδηλάτου στο ύψος του χρήστη θα πρέπει να γίνονται με ευκολία. 
Το ποδήλατο θα διαθέτει εμπρόσθιο καλάθι μεγάλης χωρητικότητας. 

Οι τροχοί του ποδηλάτου πρέπει να διαθέτουν στεφάνια ειδικής κατασκευής, ελαστικά ιδανικά για χρήση 

σε άσφαλτο και λασπωτήρες και στους δύο τροχούς. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα σε συνθήκες 

πόλης. 

 

Το εσωτερικό σύστημα κλειδώματος θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο επί του σκελετού του ποδηλάτου 

και να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη μέσω ειδικής εφαρμογής του λογισμικού, να κλειδώνει το 

ποδήλατο στο σημείο στάθμευσης ακόμη και όταν δεν είναι σε αυτό. 

 

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές των ποδηλάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : 
- Σκελετός: Από αλουμίνιο ή από κράμα χάλυβα 

- Ανάρτηση: Σε πρόσθιο τροχό 

- Μέγεθος Ελαστικών : 26'' 

- Φρένα : V-Brikes Αλουμινίου ή ανάλογο 

- Ελαστικά : Ιδανική για χρήση σε άσφαλτο 

- Σύστημα εντοπισμού θέσης :Ενσωματωμένο στο ποδήλατο GPS/GPRS σύστημα για μεταφορά δεδομένων 

θέσης και κίνησης στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης των οικείων Δήμων 

- Φτερά : Εμπρός & Πίσω τροχό 
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- Φώτα : Eμπρός & Πίσω 

- Σέλα : Με απορρόφηση των κραδασμών και με σύστημα ρύθμισης του ύψους 

- Εγγύηση : 1 έτος από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

 

Ο χρωματισμός είναι ο ενδεδειγμένος έτσι ώστε το ποδήλατο να είναι εύκολα διακριτό, θα φέρει δε σήμα 

με την επωνυμία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σε 8 κοινά 

ποδήλατα), του Δήμου Σουφλίου(σε 8 κοινά  ποδήλατα) και του Δήμου  Σαμοθράκης(σε 5 κοινά ποδήλατα)  

καθώς και το Λογότυπο του Προγράμματος. 
 

Αναλυτικά για κάθε Δήμο: 

Τα 8 κοινά ποδήλατα  για δημόσια χρήση που θα αντιστοιχούν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης θα περιέχουν 

τύπου αυτοκόλλητο αδιάβροχο διαστάσεων τουλάχιστον 120x50 χιλιοστά σε κάθε ποδήλατο με τα κάτωθι 

στοιχεία: 
 
 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories-Better Place to Live”-GUT-BPL  is co-funded 

by the European Regional Development Fund and by national funds of the 
countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

Cooperation Programme. 

Το έργο «Πράσινες Αστικές Περιοχές-Καλύτερος Τόπος για να ζεις»-GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»    

                                      

 

 

Τα  8 κοινά ποδήλατα για δημόσια χρήση  που θα αντιστοιχούν στον Δήμο Σουφλίου θα περιέχουν τύπου 

αυτοκόλλητο αδιάβροχο διαστάσεων τουλάχιστον 120x50 χιλιοστά σε κάθε ποδήλατο με τα κάτωθι 

στοιχεία: 
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The Project “Green Urban Territories-Better Place to Live” is co-funded by the 

European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation 

Programme.  

Το έργο «Πράσινες Αστικές Περιοχές-Καλύτερος Τόπος για να ζεις»-GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»    

                                      

 

Τα  5 κοινά ποδήλατα για δημόσια χρήση  που θα αντιστοιχούν στον Δήμο Σαμοθράκης θα περιέχουν τύπου 

αυτοκόλλητο αδιάβροχο διαστάσεων τουλάχιστον 120x50 χιλιοστά σε κάθε ποδήλατο με τα κάτωθι 

στοιχεία: 
 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories-Better Place to Live” is co-funded by the 

European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation 

Programme. 

 

Το έργο «Πράσινες Αστικές Περιοχές-Καλύτερος Τόπος για να ζεις»-GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»    
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Η σήμανση θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και την  Τεχνική 

Υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου . 

 

Το  ποδήλατο θα τηρεί απαραίτητα όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στην Ελλάδα και στην 

Ευρωπαϊκή ένωση. 

Τo ποδήλατο θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας που καλύπτει αστοχία υλικών 
διάρκειας 1 έτους από την ημερομηνία παράδοσης και αντισκωριακή προστασία τουλάχιστον 5 ετών 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον 

προτεινόμενο χώρο εγκατάστασης, με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών και 

μικρούλικων συναρμολόγησης, όλων των συνοδευόμενων υλικών, η δαπάνη προμήθειας & εγκατάστασης 

του απαραίτητου Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η δαπάνη τοποθέτησης, σύνδεσης προς το δίκτυο διαχείρισης, 

των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη 

και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας και την παράδοσή τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 
Επίσης σε κάθε σημείο σταθμών ενοικίασης των ηλεκτρικών και κοινών ποδηλάτων θα τοποθετηθεί 

πινακίδα διαστάσεων περίπου Α3 με τα κάτωθι στοιχεία: 

 

 

Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης: 
 
 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by 

national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-

2020” Cooperation Programme. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-

A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   

INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” COOPERATION PROGRAMME 

PROJECT BENEFICIARY: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

Dimosineteristiki Evros S.A / Municipality of Alexandroupolis 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε / Δήμος Αλεξανδρούπολης 
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PROJECT: 

ΕΡΓΟ: 

Green Urban Territorries - Better Place to Live - GUT-BPL 

Πράσινες Αστικές Περιοχές - Καλύτερο Μέρος για να ζεις - GUT-BPL 

OBJECTIVE: 
ΣΚΟΠΟΣ: 

Preserving & protecting the environment and promoting resource efficiency  

Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 

OPERATION: 

ΔΡΑΣΗ: 

Supply of Electric and Common Bicycles (Action 4.4.2 and Action 4.4.3) 

Προμήθεια Ηλεκτρικών και Κοινών Ποδηλάτων (Δράση 4.4.2 και Δράση 

4.4.3) 

BUDGET/ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …. €  (ERDF/ΕΤΠΑ: …€  & National Funds/Εθνικοί πόροι: …€) 

 

 
 
 

Για τον Δήμο Σουφλίου: 
 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) 

and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-

Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   

INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” COOPERATION PROGRAMME 

PROJECT BENEFICIARY: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

Dimosineteristiki Evros S.A / Municipality of Soufli 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε / Δήμος Σουφλίου 
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PROJECT: 

ΕΡΓΟ: 

Green Urban Territorries - Better Place to Live - GUT-BPL 

Πράσινες Αστικές Περιοχές - Καλύτερο Μέρος για να ζεις - GUT-BPL 

OBJECTIVE: 
ΣΚΟΠΟΣ: 

Preserving & protecting the environment and promoting resource efficiency  

Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 

OPERATION: 

ΔΡΑΣΗ: 

Supply of Electric and Common Bicycles (Action 4.4.2 and Action 4.4.3) 

Προμήθεια Ηλεκτρικών και Κοινών Ποδηλάτων (Δράση 4.4.2 και Δράση 

4.4.3) 

BUDGET/ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …. €  (ERDF/ΕΤΠΑ: …€  & National Funds/Εθνικοί πόροι: …€) 

                                          

 
 

Για τον Δήμο Σαμοθράκης: 
 
 

 

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) 

and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-

Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   

INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” COOPERATION PROGRAMME 

PROJECT BENEFICIARY: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

Dimosineteristiki Evros S.A / Municipality of Samothraki 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε / Δήμος Σαμοθράκης 
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PROJECT: 

ΕΡΓΟ: 

Green Urban Territorries - Better Place to Live - GUT-BPL 

Πράσινες Αστικές Περιοχές - Καλύτερο Μέρος για να ζεις - GUT-BPL 

OBJECTIVE: 
ΣΚΟΠΟΣ: 

Preserving & protecting the environment and promoting resource efficiency  

Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 

OPERATION: 

ΔΡΑΣΗ: 

Supply of Electric and Common Bicycles (Action 4.4.2 and Action 4.4.3) 

Προμήθεια Ηλεκτρικών και Κοινών Ποδηλάτων (Δράση 4.4.2 και Δράση 

4.4.3) 

BUDGET/ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …. €  (ERDF/ΕΤΠΑ: …€  & National Funds/Εθνικοί πόροι: …€) 

                                        

 
 
 
 

Λογισμικό διαχείρισης Ηλεκτρικών ποδηλάτων και κοινών ποδηλάτων για δημόσια χρήση 

(Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή διάθεσης των ηλεκτρικών και κοινών ποδηλάτων) 

 

Το Λογισμικό διαχείρισης στόλου Ηλεκτρικών ποδηλάτων και ποδηλάτων με τα παρακάτω 

Χαρακτηριστικά/Προδιαγραφές: 
 

Το αυτοματοποιημένο σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί μέσω ειδικής εφαρμογής λογισμικού που θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμη στην Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και στους οικείους Δήμους 

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης, είτε μέσω τοπικής εγκατάστασης είτε με απομακρυσμένη 

πρόσβαση 

Το λογισμικό θα φροντίζει για την ολοκληρωμένη και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων 

ηλεκτρικών ποδηλάτων και κοινών ποδηλάτων και θα παρέχει δυνατότητες έκδοσης στοιχείων 

χρέωσης(εφόσον είναι επιθυμητό) , χρήσης και on-line παρακολούθηση του συστήματος. 

Η πρόσβαση θα πρέπει να επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω ενός απλού browser χωρίς να απαιτείται η 

εγκατάσταση ειδικού λογισμικού στους υπολογιστές των οικείων Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και 
Σαμοθράκης. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα χρησιμοποιούν απλά τα στοιχεία πρόσβασης τους (username 

και password). Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης από παντού, σταθερότητα στην 

απόδοση, συνεχής διαθεσιμότητα αλλά και πλήρης έλεγχος εύρυθμης λειτουργίας του. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες : 

 

• Συνεχή επικοινωνία με τα ποδήλατα και έλεγχος των μηχανισμών κλειδώματος των ποδηλάτων και 

ταυτοποίησης των χρηστών 

• Απομακρυσμένο ηλεκτρονικό κλείδωμα των ποδηλάτων με βλάβη 

• Δυνατότητα εγγραφής χρηστών με καταγραφή στοιχείων ώστε να έχουν όλοι ελεύθερη πρόσβαση στο 

σύστημα 

• Έκδοση στατιστικών στοιχείων χρήσης 

• Ενημέρωση για την κατάσταση φόρτισης των ηλεκτρικών ποδηλάτων 
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Στο λογισμικό θα πρέπει να διατηρούνται πλήρη στατιστικά στοιχεία κίνησης των ποδηλάτων .Πιο 

συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχονται στατιστικά στοιχεία για βλάβες που έχουν παρουσιασθεί, κίνηση 

των ποδηλάτων κλπ. 

 

Το λογισμικό διαχείρισης του συστήματος θα πρέπει να διαθέτει τις εξής προδιαγραφές: 

• Να είναι προσπελάσιμο μέσω κοινού περιηγητή ιστοσελίδων (browser) 

• Να υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταβολής των δυνατοτήτων χρέωσης-χρήσης ανάλογα με την πρόθεση 
των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης 

•  Να επιτρέπει τις μετατροπές και βελτιώσεις του, ανάλογα με τα αιτήματα των οικείων Δήμων 

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης 

• Να παρέχει στον διαχειριστή του συστήματος, σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες αναφορικά με την 

λειτουργία των ποδηλάτων και τη διαθεσιμότητα των ποδηλάτων σε κάθε θέση στάθμευσης στον οικείο 

Δήμο Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης 

• Να δημιουργεί αυτόματα αλλά και με χειροκίνητο τρόπο αναφορές με τη χρήση της ημέρας, αναλυτικά 

και συγκεντρωτικά στοιχεία των ποδηλάτων, χρηστών κλπ 

• Να παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισμού και άρσης αποκλεισμού σε συγκεκριμένους χρήστες (πχ όσων 

δεν έκαναν ορθή χρήση των ποδηλάτων) 

• Να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις βλάβες κλπ. 

 

Πληροφορίες για τις λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι 

χρήστες θα μπορούν από ειδική ιστοσελίδα να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του συστήματος, των 
διαθέσιμων ποδηλάτων  σε πραγματικό χρόνο και στην κατάσταση των διαθέσιμων ποδηλάτων. Θα 

μπορούν επίσης να πραγματοποιούν on-line συναλλαγές δεσμεύοντας χρόνο χρήσης. 

Καθώς είναι σημαντική η πρόσβαση σε πληροφορίες για το σύστημα και η on-line ενημέρωση για την 

διαθεσιμότητα των ποδηλάτων , θα υπάρχει λογισμικό για χρήση σε κινητά τηλέφωνα προκειμένου να 

πραγματοποιούνται on-line κρατήσεις και ενημέρωση των χρηστών. 

Η εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα θα είναι  για λειτουργία σε περιβάλλον Android και iOS  με δυνατότητα 

προσαρμογής σε διαφορετικούς τύπους ανάλυσης οθονών και φορητών συσκευών. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 

Τρεις (3) σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην 

Αλεξανδρούπολη, στο Σουφλί και στο νησί της  Σαμοθράκης- Δράση 4.4.5. 

 

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Ο επιδαπέδιος σταθμός φόρτισης θα είναι καινούργιας κατασκευής και αμεταχείριστος, πρόσφατης 

κατασκευής να έχει: 

 

• Έξοδος με καλώδιο μήκους τουλάχιστον 8m με ακροφύσιο type 2 

•Τριφασική φόρτιση με εύρος εισόδου 400V AC, δυνατότητα ρυθμιζόμενης αποδοτικότητας φόρτισης έως 

22 KW, προστασία IP54 ή IP55, αριθμός υποδοχών 2 

• Μέγιστο ρεύμα ανά φάση 32A type 2  

• Εξωτερικό κουτί από αλουμίνιο ή γαλβανισμένη λαμαρίνα 

• Δυνατότητα κλειδώματος με κλειδί 

• Βαθμός Μηχανικής αντοχής κρούσης IK10 στην οθόνη 

• Θερμοκρασία λειτουργίας από  -25 °C έως  50°C η μεγαλύτερη 

• Μετρητής ενέργειας τριών φάσεων(ψηφιακός) 

• Μενού διαχείρισης ελληνικά και αγγλικά 

• Οθόνη LCD 

• Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού από απόσταση  

• Δυνατότητα ενσύρματης ή ασύρματης επικοινωνίας για διαχείριση δεδομένων  

• Δυνατότητα χρήσης RFID για αναγνώριση χρήστη ή διαχείρισης δεδομένων  
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• Προστασία υπέρτασης  

•Προστασία διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος  

• Προστασία υπερθέρμανσης  

• Αντικεραυνική προστασία 

• Εντοπισμός απώλειας γείωσης 

• Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση  

 

Η τοποθέτηση επάνω σε βάση που θα βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο που θα υποδειχθεί από 

τους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Σαμοθράκης, η κατασκευή της βάσης, η σύνδεση και ο 

προγραμματισμός των σταθμών φόρτωσης θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο. Η βάση μπορεί να 

είναι από σκυρόδεμα ή με ειδικό τοίχωμα. 

 

Το όχημα θα φορτίζεται αυτόματα τοποθετώντας το φις στην πρίζα του σταθμού φόρτισης. 

Εγγύηση 2 έτη. 
Για τον σταθμό φόρτισης ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση βλάβης, για όσο διαρκεί η 

εγγύηση καλής λειτουργίας, να μεταβαίνει στο σημείο όπου θα βρίσκεται εγκατεστημένος ο σταθμός 

φόρτισης, εντός χρονικής προθεσμίας 3 ημερών, ( από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο ). 

Εάν η επισκευή του δεν είναι εφικτή εντός του σημείου εγκατάστασης, τότε με έξοδα του αναδόχου, θα 

μεταφέρεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την επισκευή του και θα επιστρέφεται στο αρχικό σημείο, 

μετά το πέρας αυτής. 

 

Η προμήθεια συνολικά περιλαμβάνει : τον εξοπλισμό(σταθμοί φόρτισης), την μεταφορά του εξοπλισμού 

στους οικείους Δήμους, την συναρμολόγηση του, το κόστος προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών & 

μικρούλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα υποδεικνυόμενα από τους Δήμους σημεία, την 
προμήθεια και 

εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού, την σύνδεση των σταθμών φόρτισης, την ρύθμιση, τον έλεγχο 

και την παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, την εκπαίδευση του προσωπικού και την τεχνική υποστήριξη 

του συστήματος για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα 

 

Επίσης σε κάθε σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα πρέπει να υπάρχει επάνω σε εμφανές 

σημείο αυτοκόλλητο αδιάβροχο διαστάσεων τουλάχιστον 120x50 χιλιοστά σε  με τα κάτωθι στοιχεία: 

 

Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης: 

 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories-Better Place to Live”-GUT-BPL  is co-funded 
by the European Regional Development Fund and by national funds of the 

countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 

Cooperation Programme. 

Το έργο «Πράσινες Αστικές Περιοχές-Καλύτερος Τόπος για να ζεις»-GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από  
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εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   

                                      

 

Για τον Δήμο Σουφλίου:  
 
 

 

 

The Project “Green Urban Territories-Better Place to Live” is co-funded by the 

European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation 

Programme.  

Το έργο «Πράσινες Αστικές Περιοχές-Καλύτερος Τόπος για να ζεις»-GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»    

                                      

 

Για τον Δήμο Σαμοθράκης:  
 

 

 

 

The Project “Green Urban Territories-Better Place to Live” is co-funded by the 

European Regional Development Fund and by national funds of the countries 

participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation 

Programme.  
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Το έργο «Πράσινες Αστικές Περιοχές-Καλύτερος Τόπος για να ζεις»-GUT-BPL 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   

                                      

 
 

Επίσης σε κάθε σημείο σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων δίπλα από τον κάθε σταθμό θα 
τοποθετηθεί πινακίδα διαστάσεων περίπου Α3  με τα κάτωθι στοιχεία: 

 

Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης: 
 

 
 

 
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) 

and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-

Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 
Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   

INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” COOPERATION PROGRAMME 

PROJECT BENEFICIARY: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

Dimosineteristiki Evros S.A / Municipality of Alexandroupolis 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε / Δήμος Αλεξανδρούπολης 

PROJECT: 

ΕΡΓΟ: 

Green Urban Territorries - Better Place to Live - GUT-BPL 

Πράσινες Αστικές Περιοχές - Καλύτερο Μέρος για να ζεις - GUT-BPL 

OBJECTIVE: 

ΣΚΟΠΟΣ: 

Preserving & protecting the environment and promoting resource efficiency  

Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 
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OPERATION: 

ΔΡΑΣΗ: 

Supply of Charging Station of Electric Cars (Action 4.4.5) 

Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (Δράση 4.4.5) 

BUDGET/ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …. €  (ERDF/ΕΤΠΑ: …€  & National Funds/Εθνικοί πόροι: …€) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Για τον Δήμο Σουφλίου: 
 

 
 

 
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) 

and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-

Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   

INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” COOPERATION PROGRAMME 

PROJECT BENEFICIARY: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

Dimosineteristiki Evros S.A / Municipality of Soufli 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε / Δήμος Σουφλίου 

PROJECT: 
ΕΡΓΟ: 

Green Urban Territorries - Better Place to Live - GUT-BPL 

Πράσινες Αστικές Περιοχές - Καλύτερο Μέρος για να ζεις - GUT-BPL 
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OBJECTIVE: 

ΣΚΟΠΟΣ: 

Preserving & protecting the environment and promoting resource efficiency  

Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 

OPERATION: 

ΔΡΑΣΗ: 

Supply of Charging Station of Electric Cars (Action 4.4.5) 

Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (Δράση 4.4.5) 

BUDGET/ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …. €  (ERDF/ΕΤΠΑ: …€  & National Funds/Εθνικοί πόροι: …€) 

                            

 
 
 
 
 
 

Για τον Δήμο Σαμοθράκης: 

 
 
 

 
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) 

and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-

Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   

INTERREG V-A “GREECE - BULGARIA 2014 – 2020” COOPERATION PROGRAMME 

PROJECT BENEFICIARY: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

Dimosineteristiki Evros S.A / Municipality of Samothraki 

Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε / Δήμος Σαμοθράκης 
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PROJECT: 

ΕΡΓΟ: 

Green Urban Territorries - Better Place to Live - GUT-BPL 

Πράσινες Αστικές Περιοχές - Καλύτερο Μέρος για να ζεις - GUT-BPL 

OBJECTIVE: 
ΣΚΟΠΟΣ: 

Preserving & protecting the environment and promoting resource efficiency  

Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων 

OPERATION: 

ΔΡΑΣΗ: 

Supply of Charging Station of Electric Cars (Action 4.4.5) 

Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (Δράση 4.4.5) 

BUDGET/ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …. €  (ERDF/ΕΤΠΑ: …€  & National Funds/Εθνικοί πόροι: …€) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

α) Είκοσι ενός (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια 

χρήση (με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού  για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην 

τιμή προμήθειας)- Δράση 4.4.2,  

β) Είκοσι ενός (21) κοινών ποδηλάτων ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση 

(με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 

προμήθειας)- Δράση 4.4.3, 

γ) 6 επιπλέον μπαταριών- Δράση 4.4.4, 

δ) 3 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων- Δράση 4.4.5 

Της επιχείρησης…………………….., έδρα………………………………. 

Τηλέφωνο…………………….., φαξ……………email………….. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ€ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

Ηλεκτρικά 

ποδήλατα ειδικής 
κατασκευής με όλο 

τον εξοπλισμό για 

δημόσια χρήση (με 

άδεια χρήσης και 

υποστήριξη 

λογισμικού για 

ποδήλατα, το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται 

στην τιμή 

προμήθειας) 

21      
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Κοινά ποδήλατα 
ειδικής κατασκευής 

με όλο τον 

εξοπλισμό για 

δημόσια χρήση (με 

άδεια χρήσης και 

υποστήριξη 

λογισμικού για 

ποδήλατα, το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται 

στην τιμή 
προμήθειας) 

 

21      

Επιπλέον 

μπαταρίες 

 

6      

Σταθμοί φόρτισης 

Ηλεκτρικών 

Αυτοκινήτων 

3      

       

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 

 «Είκοσι ένα (21) Ηλεκτρικά Ποδήλατα ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με 

άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού  για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή 

προμήθειας)», εκτιμώμενης αξίας 30.765,00€  πλέον ΦΠΑ (38.148,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

«Έξι 6 επιπλέον μπαταρίες», εκτιμώμενης αξίας 2.100,00 πλέον ΦΠΑ (2.604,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

«Είκοσι ένα (21) Ποδήλατα  ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με άδεια χρήσης 

και υποστήριξη λογισμικού για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προμήθειας)» 

εκτιμώμενης αξίας 12.705,00€  πλέον ΦΠΑ (15.754,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

« Τρεις (3)  σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων» εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον 

ΦΠΑ( 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

ΙΣΧΥΣ: Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Χρόνος και Τρόπος Παράδοσης, 4 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

ΠΛΗΡΩΜΗ: Όπως ορίζει το άρθρο 5 της διακήρυξης 

 

Κατά τα λοιπά όπως η διακήρυξη την οποία αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΤΕΥΔ 

 

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 φορέα117  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: ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε 

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

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Προβατώνας Σουφλίου,Έβρος,68003 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Καζάκης Ευάγγελος και κα. Βραχιόλογλου Θάλεια 

- Τηλέφωνο: 2554020090/91 

- Ηλ. ταχυδρομείο: dimossin@dimossin.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.dimossin.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV):  

α) 21 ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής αντοχής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια 

χρήση (με άδεια χρήσης και υποστήριξης λογισμικού, τηλεπικοινωνιακό κόστος και κάρτες SIM 

για ποδήλατα),  

β) 21 κοινών ποδηλάτων ειδικής αντοχής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση 

(με άδεια χρήσης και υποστήριξης λογισμικού, τηλεπικοινωνιακό κόστος και κάρτες SIM για 

ποδήλατα) 

γ) 6 επιπλέον μπαταριών 

δ) 3 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 

 

 
117

 

 

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

τοολο αυτών 
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CPV-34430000-0, 31440000-2, 31681500-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Ναι 

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

 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι118 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση119; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»120 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

 

 

 

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

κατάλογο121: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους122; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  

α) [……] 

 

 
 

 





 

Σελίδα 76 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ123  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

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

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες124 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση125· 

2. δωροδοκία126,127· 

3. απάτη128· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες129· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας130· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων131. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου132 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): 

[……][……][……][……]133 

Εάν ναι, αναφέρετε134: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  
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αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

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): 

[……][……][……][……]135 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)136; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν137: 

[……] 

 

 
 

 

 





 

Σελίδα 82 

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 

ασφάλισης138, 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 ;139 

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): 140 

[……][……][……] 
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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 

δικαίου141; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις142 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις143  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα144; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων145, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης146; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια147 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 

[] Ναι [] Όχι 
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σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005148: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

 
 





 

Σελίδα 87 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής149; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 150: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής151: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες152 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y153 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς154, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς155, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς156: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες157, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων158 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

[....……] 
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υπεργολαβίας159 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά160, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι161 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]162 
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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 αναφέρονται163, 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 δωρεάνi. 

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): [……]    

 

 
 





 

Σελίδα 96 

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

1 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. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

1 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.  

1 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). 

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

“διαφθορά”. 

1 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). 

1 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. 

1 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. 
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1 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”. 

1 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.". 

1 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 ) 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 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)  

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

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

λήφθηκαν.  

1 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).  

1 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  

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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1 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

1 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

1 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

1 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

1 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

1 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

1 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

1 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

1 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

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

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

στην Προκήρυξη του διαγωνισμού «…………………………………………………………………….» 

Ε Γ ΓΥ Η Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Κ Α Λ Η Σ Ε Κ Τ Ε 

Λ Ε Σ Η Σ  

ΑΡΙΘΜ. ………….. ΕΥΡΩ ................... 1 

Τόπος: ………………….. 

Π ρ ο ς2 

Ε Δ Ρ Α: ……………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και της

 δίηζησης, υπέρ του / της 

  3 μέχρι το ποσό των ....................... ΕΥΡΩ 1 

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την 

πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, 

και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση

 ............................................................................................................................................... 4 που 

ανατέθηκε 

δυνάμει της υπ’ αρ Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε στις … 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την 
επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή 

σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού 

καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της 

παρούσας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα 

πιστωτικό ίδρυμα 

 Με τιμή 
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1 Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ Π.Α. 

2 Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της 

παροχής υπηρεσιών. 

3 Αναγράφεται το όνομα, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και 

σε περίπτωση ένωσης ή  κοινοπραξίας τα στοιχεία όλων των μελών. Στην περίπτωση αυτή η 

εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της 

σύμβασης 

4 Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση 
ανάθεσης 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

                                                 

 

 

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(85%) και εθνικούς 
πόρους (15%) των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 
2014-2020. 

 

                                                                 

 




