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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/1999) 

3. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την 

προσθήκη του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 

4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) και το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013). 

 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Βόλος,13/06/2019 

                              Αριθμ. Πρωτ.οικ.2576 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  & ΣΠΟΡΑΔΩΝ          
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
  
 

  

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 
Ταχ. Δ/νση:    Ιωλκού & Αναλήψεως 
Ταχ. Κώδικας: 38001 - ΒΟΛΟΣ 
Πληροφορίες για τους όρους 
 της Διακήρυξης:N.Πουρνάρας 

Τηλέφωνο:    24213 52544 

email:   n.pournaras@thessaly.gov.gr 

 

 
 

  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:Επανάληψη της διενέργειας 

συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 

υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών 

αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) 

και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων 

των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης:  

Χαμηλότερη τιμή 

CPV 

71900000-7 
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7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (Α’ 237), ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Ανοικτή 

διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 

τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005. 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) « Οργανισμός Περιφέρειας 

Θεσσαλίας».  

14. Την αριθμ. 12179/2-7-2014 (ΦΕΚ 1893/Β΄/11-7-2014) ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

15. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων και 

αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης.  

16. Tην αριθμ. 6727/30-9-2014 ΦΕΚ 2678/8-10-2014 τεύχος Β απόφαση του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας σχετικά με την παροχή υπογραφής με <<Εντολή Περιφερειάρχη>> στον Δ/ντή της Δ.Τ.Ε. 

της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

17. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

18. Τη με αριθμό πρωτ.οικ.6346/14-11-2018  Έγκριση Αιτήματος δέσμευσης πίστωσης από το 

Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού, των Π.Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων, 1.000€ για το έτος 2018,  29.500€ για το έτος 2019 και 29.500€ για το έτος 2020. 

19. Το με αριθμό 18REQ004025635 2018-11-19 Πρωτογενές Αίτημα. 

20. Το αρ.43ο /28-11-2018 πρακτικό της οικονομικής Επιτροπής (Απόφαση αρ.2219/2018), 

έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 60.000€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ των οποίων δαπάνη ύψους 1.000€ (χιλίων ευρώ) θα βαρύνει 

τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων οικονομικού έτους 2018, 

δαπάνη ύψους 29.500€ (είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων οικονομικού έτους 2019], και δαπάνη ύψους 

29.500€ (είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων οικονομικού έτους 2012 με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού, με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ) ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ». 

21. Την απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Α/Α 2325/05-12-2018 έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης. 
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22. Τις απόψεις  του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 

των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, όπως αναφέρονται στα αριθμ.πρωτ.οικ.20638/07-12-2018 και 

9477/15-01-2019 έγγραφα. 

23. Το με αρ.10ο /18-3-2019 πρακτικό της οικονομικής Επιτροπής (Απόφαση αρ.595/2019), 

έγκριση α) τευχών δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, ποσού 60.000€, με τίτλο αντικειμένου: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ) ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ» και β) συγκρότησης της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

24. Το με αρ.12ο /01/04/2019 πρακτικό της οικονομικής επιτροπής (Απόφαση αρ.713/2019), 

Επέκταση αρμοδιοτήτων της επιτροπής γνωμοδότησης αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του 

Ν.4412/2016, ώστε να περιλαμβάνεται και ο συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ) ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ». 

25. Το από 19 Απριλίου 2019 πρακτικό της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το 

οποίο η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα ότι ο διαγωνισμός απέβει άκαρπος διότι δεν 

κατατέθηκαν προσφορές 

26. Το με αρ.17ο/06/05/2019 πρακτικό της οικονομικής επιτροπής (Απόφαση αρ.1028/2019), 

Επανάληψη της διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, ποσού 60.000,00€, και την 

έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης που αφορά την εκτέλεση προγράμματος, με αντικείμενο 

:«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ) ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ» και συγκρότησης της Επιτροπής 

Διαγωνισμού 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

 Επανάληψη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συνολικά χαμηλότερη τιμή για τηνπαροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και 

εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την 

παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ 

  
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
  

ΣΥΜΠ. 

ΦΠΑ 
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1. 
Δειγματοληψίες 

εντός της 
χωρικής  

αρμοδιότητας 
Π.Ε Μαγνησίας 

& Σποράδων 

1.1 Σε απόβλητα 
βιομηχανικών και άλλων 
εγκαταστάσεων, σημεία  
απόρριψης αποβλήτων ή σε 
σημεία εντοπισμού 
ασυνήθιστων περιστατικών 

50 20 1000 240 1240 

1.2 Σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 

30 10 300 72 372 

1.3 Σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

15 10 150 36 186 

1.4 Σε νερά από ποταμούς, 
χείμαρρους και απορροές-
Γεωτρήσεις 

30 15 450 108 558 

1.5 Σε πόσιμα νερά 20 10 200 48 248 

1.6 Εδαφών για τον 
εντοπισμό π.χ. βαρέων 
μετάλλων σε αυτά, καθώς 
και άλλων στερεών υλικών 
(π.χ. στερεά απόβλητα) για 
εντοπισμό επικίνδυνων 
στοιχείων – ενώσεων σε 
αυτά και δοκιμές 
εκπλυσιμότητας στερεών 

4 30 120 28,8 148,8 

1.7 Θαλασσινού νερού και 
ιζημάτων σε περιπτώσεις 
ασυνήθιστων περιστατικών 

35 15 525 126 651 

1.8 Λύματα υγρών 
αποβλήτων επεξεργασμένων 
και ανεπεξέργαστων από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αυτών, καθώς και ιλύος από 
τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις. 

30 15 450 108 558 

2. 
Δειγματοληψίες 

και 
εργαστηριακές 
αναλύσεις 

εναλλακτικων 
καυσιμων και 
εδάφους 

2.1 Ολικός Οργανικός 
Άνθρακας (TOC) 

4 470 1880 451,20 2331,20 

2.2 Πολυχλωριωμένες 
διοξίνες 

4 470 1880 451,20 2331,20 

2.3 Πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια 

4 470 1880 451,20 2331,20 

2.4 Πολυαρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 

4 470 1880 451,20 2331,20 

2.5 Στερεά απόβλητα από 
ΧΥΤΑ και λοιπούς χώρους 
απόθεσης/απόρριψης 

20 20 400 96 496 

2.6  Βιομηχανικών υλών και 
εναλλακτικών καυσίμων 
(RDF), από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις 

19 550 10450 2508 12958 

              

3. Εργαστηριακές 
αναλύσεις και 

μετρήσεις πεδίου 

1.Βιοχημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD) 

100 60 6000 1440 7440 
2.Χημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (COD) 
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3.Αιωρούμενα στερεά (SS) 

4.Μονάδες pH 

5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) 
σε mg/l 

            

1. Λίπη & Έλαια 20 15 300 72 372 

2. Πετρελαϊκοί 
υδρογονάνθρακες 
(ορυκτέλαια) 

20 35 700 168 868 

3.Χλρωριούχα 20 7,50 150 36 186 

4. Χλωριόντα 20 7,50 150 36 186 

5. Ολικό ‘Άζωτο 20 10 200 48 248 

6. Οργανικό Άζωτο 20 15 300 72 372 

7. Απορρυπαντικά 20 15 300 72 372 

8. Κυανιούχα 20 20 400 96 496 

9. Φαινόλες 20 15 300 72 372 

10. Θειούχα 20 7,50 150 36 186 

11.Θειϊκά 20 7,50 150 36 186 

12. Ολικός οργανικός 
άνθρακας (ΤΟC) 

20 15 300 72 372 

13.Φθοριούχα 20 7,50 150 36 186 

14.Θολερότητα 20 5 100 24 124 

15.Ολικά διαλυμένα στερεά 
TDS 

20 7,50 150 36 186 

16.Θερμοκρασία 20 5 100 24 124 

17.Χρώμα 20 5 100 24 124 

18.Αμμωνία 20 7,50 150 36 186 

19. Νιτρικά 20 7,50 150 36 186 

20.Φωσφορος/φωσφορικά 20 10 200 48 248 

            

1.Βιοχημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD) 

45 60 2700 648 3348 

2.Χημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (COD) 

3.Αιωρούμενα στερεά (SS) 

4.Μονάδες pH 

5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) 
σε mg/l 

            

Θολερότητα 20 5 100 24 124 

Χρώμα 20 5 100 24 124 

Χλωροφύλλη 20 25 500 120 620 

Θρεπτικά 

Αμμωνία 20 7,50 150 36 186 

 Νιτρικά 20 7,50 150 36 186 

Νιτρώδη 20 7,50 150 36 186 

Πυριτικά, 20 7,50 150 36 186 
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Φωσφορικά 20 10 200 48 248 

Διαφάνεια 20 5 100 24 124 

Ελεύθερη αμμωνία (NH3) 20 7,50 150 36 186 

Χλρωριούχα 20 5 100 24 124 

Αλκαλικότητα 20 5 100 24 124 

Ολική σκληρότητα 20 5 100 24 124 

Ολικός  οργανικός άνθρακας 
(TOC) 

20 12 240 57,6 297,6 

Ολικό Άζωτο 20 10 200 48 248 

Οργανικό Άζωτο 20 15 300 72 372 

Ολικού και ελεύθερου 
χλωρίου 

20 5 100 24 124 

Προσδιορισμός ανιόντων  
(F,Cl, NO3, SO4) 

20 15 300 72 372 

Προσδιορισμός κατιόντων 
(Li,Na, K,Co, Mg) 

20 15 300 72 372 

Προσδιορισμός 
επιφανειοδραστικών 
παραγόντων 
(απορρυπαντικά) 

20 15 300 72 372 

Προσδιορισμός Ολικών και 
ελεύθερων κυανιούχων 

20 20 400 96 496 

Φαινόλες 20 15 300 72 372 

Πετρελαϊκοί 
Υδρογονάνθρακες 

20 35 700 168 868 

Προσδιορισμός υδρόθειου 20 7,50 150 36 186 

Προσδιορισμός εξασθενούς 
χρωμίου 

20 10 200 48 248 

Ολικά αιωρούμενα 20 7,50 150 36 186 

Ανθοτροφικός δείκτης 20 10 200 48 248 

Δείκτης ποιότητας νερού 20 45 900 216 1116 

            

Διαλυμένο οξυγόνο 

12 

5,50 66 15,84 81,84 

ΡΗ μονάδες 2,50 30 7,20 37,20 

Αιωρούμενα στερεά 5 60 14,40 74,40 

Βιοχημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD) 

20 240 57,60 297,60 

Ολικός φώσφορος 10 120 28,80 148,80 

Νιτρώδη 7 84 20,16 104,16 

Φαινολικές ενώσεις 25 300 72,00 372 

Πετρελαϊκοί 
Υδρογονάνθρακες 

35 420 100,80 520,80 

Ελεύθερη αμμωνία (NH3) 10 120 28,80 148,80 

Ολική αμμωνία 5 60 14,40 74,40 

Ολικού υπολειμματικό  
χλώριο 

2,50 30 7,20 37,20 
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Ολικός ψευδάργυρος 7 84 20,16 104,16 

Διαλυμένος χαλκός 7 84 20,16 104,16 

            

Καταμέτρηση 
καλλιεργήσιμων 
μικροοργανισμών στους 
22±2 C ΚΑΙ 36±2 C 

50 5,5 275 66 341 

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
κολοβακτηριοειδών και 
κοπρανωδών 
κολοβακτηριδίων 

50 5,5 275 66 341 

Καταμέτρηση 
Escherichiacoli και 
κολοβακτηριοειδών 

50 7,50 375 90 465 

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
Clostridioumperfringers 
(συμπεριλαμβανομένων των 
σπόρων) 

50 7,50 375 90 465 

Ανίχνευση και καταμέτρηση  
Salmonellasp 

10 10,21 102,1 24,504 126,604 

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
StaphylococcusAureus 

10 10,2 102 24,48 126,48 

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
Pseudomonas Aeruginosa 

50 7,50 375 90 465 

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
Enterococcus 

50 5,5 275 66 341 

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
legionella pneumophila 

20 10 200 48 248 

            

Σίδηρος (Fe) 20 5,50 110 26,40 136,40 

Χαλκός (Cu) 20 5,50 110 26,40 136,40 

Αρσενικό (As) 20 15 300 72 372 

Χρώμιο(Cr) 20 15 300 72 372 

Υδράργυρος(Hg) 20 20 400 96 496 

Ψευδάργυρος(Zn) 20 5,50 110 26,40 136,40 

Μαγγάνιο (Mn) 20 5,50 110 26,40 136,40 

Μόλυβδος(Pb) 20 5,50 110 26,40 136,40 

Κάδμιο (Cd) 20 5,50 110 26,40 136,40 

Νικέλιο(Ni) 20 5,50 110 26,40 136,40 

Ολικό  χρώμιο 20 5,50 110 26,40 136,40 

Αργίλιο (Al) 20 10 200 48 248 

Σελήνιο (Se) 20 10 200 48 248 

Βόριο (Β) 20 10 200 48 248 

Άργυρος (Αg) 20 15 300 72 372 

ΣΥΝΟΛΟ 48.387,10 
€ 

11.612,90 
€ 

60.000,00 
€ 

 
Προσφορές υποβάλλονται για την συνολική ποσότητα της προμήθειας. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός) ανέρχεται μέχρι το ποσό των 

60.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (χωρίς ΦΠΑ : 48.387,10€ και ΦΠΑ 24% 

11.612,90€). 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Γ’«Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας διακήρυξης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των παρεχόμενων 

αναλύσεων/δειγματοληψιών. 

Οι ανωτέρω δαπάνες ύψους 60.000€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ, ήτοι 30.500€ για το έτος 2019 και 

29.500€ για το έτος 2020) θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων στα αντίστοιχα έτη, Φορέας 073, ΚΑΕ 0873 και υπάρχει διαθέσιμη η σχετική πίστωση. 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
β) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ) Συνεταιρισμοί, 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας. 
2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 
α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το 
Δημόσιο. 
β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις. 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης 

 Θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα του Βόλου  
 Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ 
Μαγνησίας και Σποράδων.  
 Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ :  www.pthes.gov.gr. 
 Θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.  

 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης Διακήρυξης στον Ελληνικό Οικονομικό Τύπο και στον 

Ελληνικό Τοπικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

Οι προσφορές των υποψηφίων θα κατατεθούν στη Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, Δ/νση 

Ανάπτυξης, Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως, Γραμματεία Δ/νσης (1
ος

 όροφος), μέχρι 28
η
 Ιουνίου 2019 

ημέρα  Παρασκευήκαι ώρα10:00 π.μ..Γλώσσα των προσφορών ορίζεται η Ελληνική. 

Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται 

από την ανωτέρω Υπηρεσία. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (180) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη 

της ημέρας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους των Π. Ε. 

Μαγνησίας & Σποράδων, η οποία ορίστηκε με τηναρ.1028/2019απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

     
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
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 Κωνσταντίνος Αγοραστός
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α’ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές (στην ελληνική  γλώσσα) στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Ανάπτυξης, ΕΛ. 

Βενιζέλου & Αναλήψεως, 1
ος

 όροφος, Γρ. Γραμματείας) επί αποδείξει πρωτοκόλλου, 

σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4412/16, έως και την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, που ορίζεται 28
η
 Ιουνίου 

2019 ημέρα  ΠΑρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

2) Φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή διαγωνισμού, προ της εκπνοής της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 

προσφορών για την αποσφράγιση. 

3) Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Υπηρεσία μας Διεύθυνση Ανάπτυξης, ΕΛ. Βενιζέλου & 

Αναλήψεως, 1
ος

 όροφος, 28
η
 Ιουνίου 2019 ημέρα  Παρασκευήκαι ώρα 10:00 π.μ. 

4) Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που 

κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται 

από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να 

συνεχιστεί 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 αφού έχει 

παραλάβει από το πρωτόκολλο τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. Μετά 

την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 

5) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

 

 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

 Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Π.Ε.Μ.&Σ., Ιωλκού και Αναλήψεως, Τ.Κ. 

38001, 1ος όροφος, γραφείο Γραμματείας (Διεύθυνση Ανάπτυξης), και η παραλαβή της γίνεται είτε 

αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, η Π.Ε.Μ 

& Σ. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (όπως 

επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η 

Π.Ε.Μ.&Σ. να έχει στη διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη. 

  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον 

πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν στην Π.Ε.Μ.&Σ. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές 

κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος 

αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Β’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους έγγραφο υποβολής 

προσφοράς που θα βρίσκεται έξω από το φάκελο της προσφοράς για πρωτοκόλλησή του, με το 

οποίο θα δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς και θα υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου αναδόχου ή όλων των υποψηφίων αναδόχων σε περίπτωση ένωσης ή νόμιμα 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. 

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις 

ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους: 

α) Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

β) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

γ) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν: 

 

Α) την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

Β) ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων-Διεύθυνση 

Ανάπτυξης 

Διεύθυνση: Διοικητήριο, Ιωλκού με Αναλήψεως, ΤΚ 38001, Βόλος 

Τηλέφωνο: 2421352504 

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και 

εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την 

παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων 

Ημερομηνία διαγωνισμού28
η
 Ιουνίου 2019 ημέρα  Παρασκευήκαι ώρα 10:00 π.μ. 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» 

 

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 

να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημέρες από την επόμενη 

μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. Προσφορά που 

ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 180 ημερών, παράταση του 

χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 180 ημέρες. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος 

υπόκειται έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, 

θα απορριφθούν ως απαράδεκτες (άρθρο 57 του Ν. 4412/16). 
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στο Διοικητήριο των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων (Δ/νση Ανάπτυξης - 1ος όροφος) και 

συγκεκριμένα 28
η
 Ιουνίου 2019 ημέρα  Παρασκευήκαι ώρα 10:00 π.μ.. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια. 

2. Τα επί μέρους στάδια που ακολουθούνται έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το Επιτροπή 

Διενέργειας/Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και 

τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και 

φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, και συντάσσει πρακτικό  για την απόρριψη ή αποδοχή, κατά περίπτωση, των τεχνικών 

προσφορών. 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών, μπορούν να αποσφραγιστούν την ημέρα του διαγωνισμού κατά την κρίση 

της Επιτροπής (άρθρο 117, του ν. 4412/16) 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται αν είναι 

δυνατόν, την ίδια μέρα (κατά την κρίση της Επιτροπής) και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/16. 

4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από 

τους προσφέροντες, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις που επιτρέπονται περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 102, παρ. 2, 

του Ν. 4412/16. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
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διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης θα ειδοποιήσει εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

δικαιολογητικά όπως απαιτούνται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/16. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν 

παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην ελληνική 

γλώσσα ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος 

σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 περιέχει: 

Α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) το οποίο περιλαμβάνεται στα συνημμένα 

έντυπα του διαγωνισμού, υπογραμμένο από τους κατά περίπτωση αρμοδίους, σύμφωνα με το 

άρθρο 93 του Ν. 4412/2016, 

Β) την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, 

Γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 

προσώπου, 

Δ) παραστατικά εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους 

 

Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (διαπιστεύσεις, εξοπλισμός, τεχνικά μέσα κ.λπ.) 
αναδόχου - Κριτήρια Συμμετοχής 
 

1. Να διαθέτει Εργαστήριομε δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στο 

αντικείμενο του έργου του ενδεικτικού προϋπολογισμού (σελίδα 3 της 

παρούσης),διαπιστευμένο από το Κράτος σε όλες τις ΧΗΜΙΚΕΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

και τη ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ επιφανειακών και υπογείων νερών, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 

ιζημάτων, εδαφών και αποβλήτων, με δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών με διαπιστευμένες 

μεθόδους που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραστήματος Γ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» , 

τουπαρόντος εγγράφου, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Επίσημο Πεδίο 

Εφαρμογής του Εργαστηρίου. 

2. Να διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στις αναλύσεις νερών, αποβλήτων κ.λπ., η 

οποία προκύπτει μέσα από ανάλογες ομοειδείς εργασίες που έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει 

επιτυχώς, τουλάχιστον μέσα στην τελευταία πενταετία, ειδικά με δημόσιους φορείς. 

3. Να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα δειγματοληψίας - συντήρησης και 

μεταφοράς δειγμάτων στο εργαστήριο. Ο εξοπλισμός πέραν των ελαχίστων απαιτήσεων του 
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εργαστηριακού, θα πρέπει να περιλαμβάνει και χερσαία - θαλάσσια μέσα που θα 

χρησιμοποιούνται στις δειγματοληψίες και τις μετρήσεις πεδίου και, κατά προτίμηση, κινητές 

μονάδες, για τη διενέργεια επί τόπου μετρήσεων ορισμένων παραμέτρων που δεν μπορούν να 

μετρηθούν στο εργαστήριο. 

4. Να διασφαλίζει την αυθημερόν παραλαβή και μεταφορά δειγμάτων στο εργαστήριο σε 

καθημερινή βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας ή και αργιών όταν προκύπτει σε ειδικές 

έκτακτες περιπτώσεις. 

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί ο ίδιος τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής, αποκλειομένης 

κάθε μορφής υπεργολαβίας, τουλάχιστον ως προς αυτές. Τις απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 

πληροί, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, το κάθε μέλος ξεχωριστά. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

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

ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, που παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Αξιολόγησης, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

(Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει 

σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του ν. 4412/16 ή ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

(Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

(Γ) ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(Δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του οικονομικού φορέα ορισμένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες 

που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
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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 ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

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

με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4412/16. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα (παρ. 10, άρθρο 80, ν. 4412/16) 

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

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί, εφόσον αυτό αιτιολογηθεί επαρκώς και κατ’ 

ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με 

το άρθρο 79 του ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει 

στο προκαθορισμένο διάστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν από τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 

του ν. 4412/16,  τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Εφόσον από των έλεγχο των δικαιολογητικών αποκλειστούν όλοι οι προσφέροντες, τότε 

η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για τη λήψη απόφασης είτε για την: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

στα εκατό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 

50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 

καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προμηθευτή. (άρθρο 104, του ν. 4412/16) 

β. Ματαίωση της διαδικασίας στις περιπτώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 106, του 

ν. 4412/16  

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

 

Απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 
1599/1986 που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. 

 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16) 

Απαιτείται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ εγγυητική συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν την λήξη της προσφοράς, να ζητά 
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από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα 

παραπάνω αξία. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του 

Ν. 4412/16, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο παράδοσης. 

Οι ως άνω εγγυήσεις (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης 

β) τον εκδότη 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

δ) τον αριθμό της εγγύησης 

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,  

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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

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

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

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα.Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 

με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
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έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Ανάπτυξης των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 

Προσφυγών 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Με την προσφορά, οι τιμέςπου δίνονται για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών 

και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την 

παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, θα αναγράφονται στην 

προσφορά ολογράφως και αριθμητικώς, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη.Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 

Φ.Π.Α.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, πρέπει να 

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, εντός της προθεσμίας όπως ορίζεται 

στο παρόν τεύχος. 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από 

τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 4412/16 μέσα. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο 

αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν τεύχος. 

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγίζονται ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

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 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α 

της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν 

την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε 

περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει το ποσό που έχει 

αναγραφεί ολογράφως. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου) εφ’ όσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω αν το τρίτο δεκαδικό ψηφία είναι 

ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

3. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι 

προσφερόμενες τιμές τόσο στις εργασίες όσο και στα ανταλλακτικά θα είναι σταθερές και 

αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της  σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης, υπάρξει μείωση τιμών χωρίς επίπτωση ή 

μεταβολή στην ποιότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών αντίστοιχα, αυτή γίνεται δεκτή για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

5.  Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα Διακήρυξη 

ποσότητες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισμού.  

8.  Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή για την 

παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων 

αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ 

Μαγνησίας και Σποράδων, εφόσον καλύπτονταικαι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της 

Διακήρυξης. 

9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

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

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

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται από την Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, μετά από τηνπαροχή 

υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων 

(υγρών – στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και 

Σποράδων, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), και του άρθρου 200 

του ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των 

απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνει τμηματικά ή και για το σύνολο της προμήθειας ή της 

εργασίας αντίστοιχα μετά την παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω : 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με 

το άρθρο 208 του ν. 4412/16. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε» 

- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε» 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις εκ του νόμου βαρύνουν τον ανάδοχο 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας & 

Σποράδων στα αντίστοιχα έτη, Φορέας 073, ΚΑΕ 0873 και υπάρχει διαθέσιμη η σχετική πίστωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Η παράδοση παραλαβή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων 

δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των 

ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων,  θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 

Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε, τα συμβατικά 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/16, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 
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σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του ν. 4412/16, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο 

ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 

σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με 

την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης 

του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 

οδήγησαν σε αυτήν. 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής η καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση 

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 προμηθευτή 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. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 

4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

1. 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς 

του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε 

αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση 

στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 
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2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

3. Τροποποίηση της σύμβασης κατά τα άρθρα 132 και 337 του ν. 4412/16, γίνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 

η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο 

από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή 

σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, 

κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική 

ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στο παρόν τεύχος. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι εξαντλήσεως του ποσού 

αυτής, ήτοι του ποσού των  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

60.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και όχι πλέον του προϋπολογισθέντος ποσού  

 

Ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλουν τη σύμβαση κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74του ν. 4412/16, και ως εκ τούτου, 

θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης 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 αναγνωρισθεί 

με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 ΣΛΕΕ. 

Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν 

υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η 

περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ.7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α 115) 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο
: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί 

της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή.  

ΑΡΘΡΟ 14
Ο
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφής της και διαρκεί μέχρι εξαντλήσεως του ποσού 

αυτής, ήτοι του ποσού των ………………………………………………..……………..€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (αναγράφεται το ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και όχι πλέον του 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

60.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 
 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύπτουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. 

Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση του 

συμβάντος ανωτέρας βίας. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε περίπτωση 

καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ή 

για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του 

αναδόχου στην οποία αφορά η παρούσα Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (διαπιστεύσεις, εξοπλισμός, τεχνικά μέσα κ.λπ.) 

αναδόχου - Κριτήρια Συμμετοχής 

1. Να διαθέτει Εργαστήριο με δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στο 

αντικείμενο του έργου του ενδεικτικού προϋπολογισμού (σελίδα 3 της 

προκήρυξης),διαπιστευμένο από το Κράτος σε όλες τις ΧΗΜΙΚΕΣ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

και τη ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ επιφανειακών και υπογείων νερών, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 

ιζημάτων, εδαφών και αποβλήτων, με δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών με διαπιστευμένες 

μεθόδους που αναφέρονται και στον Πίνακα 1: Ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες/υπηρεσίες από 

τον ανάδοχο του έργου, που ακολουθεί, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Επίσημο 

Πεδίο Εφαρμογής του Εργαστηρίου. 

2. Να διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στις αναλύσεις νερών, αποβλήτων 

κ.λπ., η οποία προκύπτει μέσα από ανάλογες ομοειδείς εργασίες που έχει αναλάβει και 

διεκπεραιώσει επιτυχώς, τουλάχιστον μέσα στην τελευταία πενταετία, ειδικά με δημόσιους 

φορείς. 

3. Να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα δειγματοληψίας - συντήρησης και 

μεταφοράς δειγμάτων στο εργαστήριο. Ο εξοπλισμός πέραν των ελαχίστων απαιτήσεων του 

εργαστηριακού, θα πρέπει να περιλαμβάνει και χερσαία - θαλάσσια μέσα που θα 

χρησιμοποιούνται στις δειγματοληψίες και τις μετρήσεις πεδίου και, κατά προτίμηση, κινητές 

μονάδες, για τη διενέργεια επί τόπου μετρήσεων ορισμένων παραμέτρων που δεν μπορούν να 

μετρηθούν στο εργαστήριο. 

4. Να διασφαλίζει την αυθημερόν παραλαβή και μεταφορά δειγμάτων στο εργαστήριο σε 

καθημερινή βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας ή και αργιών όταν προκύπτει σε ειδικές 

έκτακτες περιπτώσεις. 

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί ο ίδιος τις ελάχιστεςαπαιτήσεις συμμετοχής, 

αποκλειομένης κάθε μορφής υπεργολαβίας, τουλάχιστον ως προς αυτές. Τις απαιτήσεις αυτές 

θα πρέπει να πληροί, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, το κάθε μέλος ξεχωριστά. 

 

Πίνακας 1: Ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες/υπηρεσίες από τον ανάδοχο του έργου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Δειγματοληψίες εντός της 
χωρικής  αρμοδιότητας Π.Ε 
Μαγνησίας & Σποράδων 

1.1 Σε απόβλητα βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων, σημεία  
απόρριψης αποβλήτων ή σε σημεία εντοπισμού ασυνήθιστων 
περιστατικών 

1.2 Σε εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 

1.3 Σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

1.4 Σε νερά από ποταμούς, χείμαρρους και απορροές-Γεωτρήσεις 

1.5 Σε πόσιμα νερά 





 
 

 
 

24

1.6 Εδαφών για τον εντοπισμό π.χ. βαρέων μετάλλων σε αυτά, καθώς και 
άλλων στερεών υλικών (π.χ. στερεά απόβλητα) για εντοπισμό επικίνδυνων 
στοιχείων – ενώσεων σε αυτά και δοκιμές εκπλυσιμότητας στερεών 

1.7 Θαλασσινού νερού και ιζημάτων σε περιπτώσεις ασυνήθιστων 
περιστατικών 

1.8 Λύματα υγρών αποβλήτων επεξεργασμένων και ανεπεξέργαστων από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτών, καθώς και ιλύος από τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις. 

    

2. Εργαστηριακές αναλύσεις και 
μετρήσεις πεδίου 

1.Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) 

2.Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) 

3.Αιωρούμενα στερεά (SS) 

4.Μονάδες pH 

5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε mg/l 

  

1. Λίπη & Έλαια 

2. Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες (ορυκτέλαια) 

3.Χλρωριούχα 

4. Χλωριόντα 

5. Ολικό ‘Άζωτο 

6. Οργανικό Άζωτο 

7. Απορρυπαντικά 

8. Κυανιούχα 

9. Φαινόλες 

10. Θειούχα 

11.Θειϊκά 

12. Ολικός οργανικός άνθρακας (ΤΟC) 

13.Φθοριούχα 

14.Θολερότητα 

15.Ολικά διαλυμένα στερεά TDS 

16.Θερμοκρασία 

17.Χρώμα 

18.Αμμωνία 

19. Νιτρικά 

20.Φωσφορος/φωσφορικά 

  

1.Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) 

2.Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) 

3.Αιωρούμενα στερεά (SS) 

4.Μονάδες pH 
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5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε mg/l 

  

Θολερότητα 

Χρώμα 

Χλωροφύλλη 

Θρεπτικά 

Αμμωνία 

 Νιτρικά 

Νιτρώδη 

Πυριτικά, 

Φωσφορικά 

Διαφάνεια 

Ελεύθερη αμμωνία (NH3) 

Χλρωριούχα 

Αλκαλικότητα 

Ολική σκληρότητα 

Ολικός  οργανικός άνθρακας (TOC) 

Ολικό Άζωτο 

Οργανικό Άζωτο 

Ολικού και ελεύθερου χλωρίου 

Προσδιορισμός ανιόντων  (F,Cl, NO3, SO4) 

Προσδιορισμός κατιόντων (Li,Na, K,Co, Mg) 

Προσδιορισμός επιφανειοδραστικών παραγόντων (απορρυπαντικά) 

Προσδιορισμός Ολικών και ελεύθερων κυανιούχων 

Φαινόλες 

Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες 

Προσδιορισμός υδρόθειου 

Προσδιορισμός εξασθενούς χρωμίου 

Ολικά αιωρούμενα 

Ανθοτροφικός δείκτης 

Δείκτης ποιότητας νερού 

  

Διαλυμένο οξυγόνο 

ΡΗ μονάδες 

Αιωρούμενα στερεά 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) 

Ολικός φώσφορος 

Νιτρώδη 
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Φαινολικές ενώσεις 

Πετρελαϊκοί Υδρογονάνθρακες 

Ελεύθερη αμμωνία (NH3) 

Ολική αμμωνία 

Ολικού υπολειμματικό  χλώριο 

Ολικός ψευδάργυρος 

Διαλυμένος χαλκός 

  

Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22±2 C ΚΑΙ 36±2 
C 

Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και κοπρανωδών 
κολοβακτηριδίων 

Καταμέτρηση Escherichiacoli και κολοβακτηριοειδών 

Ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridioumperfringers 
(συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) 

Ανίχνευση και καταμέτρηση PseudomonasAeruginosa 

Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterococcus 

  

Σίδηρος (Fe) 

Χαλκός (Cu) 

Αρσενικό (As) 

Χρώμιο(Cr) 

Υδράργυρος(Hg) 

Ψευδάργυρος(Zn) 

Μαγγάνιο (Mn) 

Μόλυβδος(Pb) 

Κάδμιο (Cd) 

Νικέλιο(Ni) 

Ολικό  χρώμιο 

Αργίλιο (Al) 

Σελήνιο (Se) 

Βόριο (Β) 

Άργυρος (Αg) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………… 

Κατάστημα                ………………………… 

(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                      Ημερομηνία έκδοσης…….. 

  ΕΥΡΩ  ……………………….. 

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται ) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ…………. 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα  δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... (ολογράφως και αριθμητικώς) υπέρ της 

εταιρείας……………………………………....μεΑΦΜ……………………..,ΔΟΥ…………………………Δ/νση……………………

…………….για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

…………………………………………….(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) για τηνπαροχή 

υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων 

(υγρών – στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και 

Σποράδωνσύμφωνα με την………………………………………………………………….Διακήρυξή σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν 

είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………… 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας:  

Κατάστημα:  

(Δ/νση –οδός -αριθμός -Τ.Κ.-FAX):  

Ημερομηνία έκδοσης: Προς 
ΕΥΡΩ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 Ιωλκού & Αναλήψεως, 38001 Βόλος 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ……………ΕΥΡΩ……………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι  

του ποσού των ΕΥΡΩ   …………………..   (………….€) (και ολογράφως και αριθμητικώς) στο οποίο και 

μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του/της ………………………….……..με ΑΦΜ 

………………….…………, ΔΟΥ……………………………, Δ/νση……………………., για την καλή εκτέλεση από 

αυτόν/ήν των όρων της με αριθ. ……………….. σύμβασης , που υπέγραψε μαζί σας για την«παροχή 

υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων 

(υγρών – στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και 

Σποράδων» (αριθ. Διακήρυξης …………………..) προς κάλυψη αναγκών της ……………… και το οποίο 

ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι τις …………………… (ο 

χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 

παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών της Τράπεζας μας . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                     : 
ΑΦΜ                                : 
Δ.Ο.Υ.                               : 
Δ/ΝΣΗ – Τ.Κ.                   : 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ        : 
 
Η παρούσα  οικονομική προσφορά αφορά τον διαγωνισμό της Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (αρ. 

πρωτ.                 Διακήρυξης) με τίτλο «παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και 

εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την 

παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων» . 

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισμού και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά μου ως ακολούθως : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ 

  
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
  

ΣΥΜΠ. 

ΦΠΑ 

          

1. 
Δειγματοληψίες 

εντός της 
χωρικής  

αρμοδιότητας 
Π.Ε Μαγνησίας 

& Σποράδων 

1.1 Σε απόβλητα 
βιομηχανικών και άλλων 
εγκαταστάσεων, σημεία  
απόρριψης αποβλήτων ή σε 
σημεία εντοπισμού 
ασυνήθιστων περιστατικών 

50     

1.2 Σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 

30     

1.3 Σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

15     

1.4 Σε νερά από ποταμούς, 
χείμαρρους και απορροές-
Γεωτρήσεις 

30     

1.5 Σε πόσιμα νερά 20     

1.6 Εδαφών για τον εντοπισμό 
π.χ. βαρέων μετάλλων σε 
αυτά, καθώς και άλλων 
στερεών υλικών (π.χ. στερεά 
απόβλητα) για εντοπισμό 
επικίνδυνων στοιχείων – 
ενώσεων σε αυτά και δοκιμές 
εκπλυσιμότητας στερεών 

4     

1.7 Θαλασσινού νερού και 
ιζημάτων σε περιπτώσεις 
ασυνήθιστων περιστατικών 

35     

1.8 Λύματα υγρών αποβλήτων 
επεξεργασμένων και 
ανεπεξέργαστων από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αυτών, καθώς και ιλύος από 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. 

30     
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2. 
Δειγματοληψίες 

και 
εργαστηριακές 
αναλύσεις 

εναλλακτικων 
καυσιμων και 
εδάφους 

2.1 Ολικός Οργανικός 
Άνθρακας (TOC) 

4     

2.2 Πολυχλωριωμένες διοξίνες 4     

2.3 Πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια 

4     

2.4 Πολυαρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 

4     

2.5 Στερεά απόβλητα από 
ΧΥΤΑ και λοιπούς χώρους 
απόθεσης/απόρριψης 

20     

2.6  Βιομηχανικών υλών και 
εναλλακτικών καυσίμων 
(RDF), από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις 

19     

          

3. Εργαστηριακές 
αναλύσεις και 

μετρήσεις πεδίου 

1.Βιοχημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD) 

100     

2.Χημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (COD) 

3.Αιωρούμενα στερεά (SS) 

4.Μονάδες pH 

5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε 
mg/l 

        

1. Λίπη & Έλαια 20     

2. Πετρελαϊκοί 
υδρογονάνθρακες 
(ορυκτέλαια) 

20     

3.Χλρωριούχα 20     

4. Χλωριόντα 20     

5. Ολικό ‘Άζωτο 20     

6. Οργανικό Άζωτο 20     

7. Απορρυπαντικά 20     

8. Κυανιούχα 20     

9. Φαινόλες 20     

10. Θειούχα 20     

11.Θειϊκά 20     

12. Ολικός οργανικός 
άνθρακας (ΤΟC) 

20     

13.Φθοριούχα 20     

14.Θολερότητα 20     

15.Ολικά διαλυμένα στερεά 
TDS 

20     

16.Θερμοκρασία 20     

17.Χρώμα 20     

18.Αμμωνία 20     
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19. Νιτρικά 20     

20.Φωσφορος/φωσφορικά 20     

        

1.Βιοχημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD) 

45     

2.Χημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (COD) 

3.Αιωρούμενα στερεά (SS) 

4.Μονάδες pH 

5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε 
mg/l 

        

Θολερότητα 20     

Χρώμα 20     

Χλωροφύλλη 20     

Θρεπτικά 

Αμμωνία 20     

 Νιτρικά 20     

Νιτρώδη 20     

Πυριτικά, 20     

Φωσφορικά 20     

Διαφάνεια 20     

Ελεύθερη αμμωνία (NH3) 20     

Χλρωριούχα 20     

Αλκαλικότητα 20     

Ολική σκληρότητα 20     

Ολικός  οργανικός άνθρακας 
(TOC) 

20     

Ολικό Άζωτο 20     

Οργανικό Άζωτο 20     

Ολικού και ελεύθερου 
χλωρίου 

20     

Προσδιορισμός ανιόντων  
(F,Cl, NO3, SO4) 

20     

Προσδιορισμός κατιόντων 
(Li,Na, K,Co, Mg) 

20     

Προσδιορισμός 
επιφανειοδραστικών 
παραγόντων (απορρυπαντικά) 

20     

Προσδιορισμός Ολικών και 
ελεύθερων κυανιούχων 

20     

Φαινόλες 20     

Πετρελαϊκοί 
Υδρογονάνθρακες 

20     

Προσδιορισμός υδρόθειου 20     

Προσδιορισμός εξασθενούς 
χρωμίου 

20     

Ολικά αιωρούμενα 20     
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Ανθοτροφικός δείκτης 20     

Δείκτης ποιότητας νερού 20     

        

Διαλυμένο οξυγόνο 

12 

    

ΡΗ μονάδες     

Αιωρούμενα στερεά     

Βιοχημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD) 

    

Ολικός φώσφορος     

Νιτρώδη     

Φαινολικές ενώσεις     

Πετρελαϊκοί 
Υδρογονάνθρακες 

    

Ελεύθερη αμμωνία (NH3)     

Ολική αμμωνία     

Ολικού υπολειμματικό  χλώριο     

Ολικός ψευδάργυρος     

Διαλυμένος χαλκός     

        

Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων 
μικροοργανισμών στους 22±2 
C ΚΑΙ 36±2 C 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
κολοβακτηριοειδών και 
κοπρανωδών 
κολοβακτηριδίων 

50     

Καταμέτρηση Escherichiacoli 
και κολοβακτηριοειδών 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
Clostridioumperfringers 
(συμπεριλαμβανομένων των 
σπόρων) 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση  
Salmonellasp 

10     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
StaphylococcusAureus 

10     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
Pseudomonas Aeruginosa 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
Enterococcus 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
legionella pneumophila 

20     

        

Σίδηρος (Fe) 20     

Χαλκός (Cu) 20     

Αρσενικό (As) 20     

Χρώμιο(Cr) 20     

Υδράργυρος(Hg) 20     

Ψευδάργυρος(Zn) 20     
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Μαγγάνιο (Mn) 20     

Μόλυβδος(Pb) 20     

Κάδμιο (Cd) 20     

Νικέλιο(Ni) 20     

Ολικό  χρώμιο 20     

Αργίλιο (Al) 20     

Σελήνιο (Se) 20     

Βόριο (Β) 20     

Άργυρος (Αg) 20     

ΣΥΝΟΛΟ € € € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (Συνολική τιμή με ΦΠΑ)  

 
Η προσφορά ισχύει για έξι (6)  μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

 

ΒΟΛΟΣ, …………/……/2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 
(Υπογραφή και σφραγίδα προμηθευτή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΣΤ΄ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η   
 

«Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων 
δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση 
οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων» 
 
ΣτοΒόλο σήμερα ……………….., ημέρα ………………….. οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός 

οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, που εδρεύουν στοΒόλο,Ιωλκού και 
Αναλήψεως, Τ.Κ. 380 01, με Α.Φ.Μ. 997844846 και Δ.Ο.Υ. Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  κ. Κων/νο Αγοραστό και αφετέρου η εταιρεία 

………………………. με την επωνυμία «…………………………………..» που εδρεύει στην (περιοχή), 

(οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……. τηλ. ………….., φαξ ……………., με Α.Φ.Μ. …………………………& Δ.Ο.Υ. 

……………………..και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ………………………………., που θα 

καλείται στο εξής «Ανάδοχος», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από 

……………. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά 

τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και έχοντας υπόψη της αριθ. πρωτ. ……………..Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

(που καταχωρήθηκε με α/α …..) κατακυρώθηκε στον «…………………………..» (πλήρη στοιχεία) 

το αποτέλεσμα του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης 
δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – 
στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και 
Σποράδων» έναντι της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι ……………………..€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους : 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ 

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η συμφωνηθείσα τιμή φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΠΑ ΚΟΣΤΟΣ 

  
ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 
  

ΣΥΜΠ. 

ΦΠΑ 

          

1. 
Δειγματοληψίες 

εντός της 
χωρικής  

αρμοδιότητας 
Π.Ε Μαγνησίας 

& Σποράδων 

1.1 Σε απόβλητα 
βιομηχανικών και άλλων 
εγκαταστάσεων, σημεία  
απόρριψης αποβλήτων ή σε 
σημεία εντοπισμού 
ασυνήθιστων περιστατικών 

50     

1.2 Σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 

30     

1.3 Σε κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 

15     

1.4 Σε νερά από ποταμούς, 
χείμαρρους και απορροές-
Γεωτρήσεις 

30     

1.5 Σε πόσιμα νερά 20     

1.6 Εδαφών για τον εντοπισμό 
π.χ. βαρέων μετάλλων σε 
αυτά, καθώς και άλλων 
στερεών υλικών (π.χ. στερεά 
απόβλητα) για εντοπισμό 
επικίνδυνων στοιχείων – 
ενώσεων σε αυτά και δοκιμές 
εκπλυσιμότητας στερεών 

4     

1.7 Θαλασσινού νερού και 
ιζημάτων σε περιπτώσεις 
ασυνήθιστων περιστατικών 

35     

1.8 Λύματα υγρών αποβλήτων 
επεξεργασμένων και 
ανεπεξέργαστων από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αυτών, καθώς και ιλύος από 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. 

30     

2. 
Δειγματοληψίες 

και 
εργαστηριακές 
αναλύσεις 

εναλλακτικων 
καυσιμων και 
εδάφους 

2.1 Ολικός Οργανικός 
Άνθρακας (TOC) 

4     

2.2 Πολυχλωριωμένες διοξίνες 4     

2.3 Πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια 

4     

2.4 Πολυαρωματικοί 
υδρογονάνθρακες 

4     

2.5 Στερεά απόβλητα από 
ΧΥΤΑ και λοιπούς χώρους 
απόθεσης/απόρριψης 

20     
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2.6  Βιομηχανικών υλών και 
εναλλακτικών καυσίμων 
(RDF), από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις 

19     

          

3. Εργαστηριακές 
αναλύσεις και 

μετρήσεις πεδίου 

1.Βιοχημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD) 

100     

2.Χημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (COD) 

3.Αιωρούμενα στερεά (SS) 

4.Μονάδες pH 

5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε 
mg/l 

        

1. Λίπη & Έλαια 20     

2. Πετρελαϊκοί 
υδρογονάνθρακες 
(ορυκτέλαια) 

20     

3.Χλρωριούχα 20     

4. Χλωριόντα 20     

5. Ολικό ‘Άζωτο 20     

6. Οργανικό Άζωτο 20     

7. Απορρυπαντικά 20     

8. Κυανιούχα 20     

9. Φαινόλες 20     

10. Θειούχα 20     

11.Θειϊκά 20     

12. Ολικός οργανικός 
άνθρακας (ΤΟC) 

20     

13.Φθοριούχα 20     

14.Θολερότητα 20     

15.Ολικά διαλυμένα στερεά 
TDS 

20     

16.Θερμοκρασία 20     

17.Χρώμα 20     

18.Αμμωνία 20     

19. Νιτρικά 20     

20.Φωσφορος/φωσφορικά 20     

        

1.Βιοχημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD) 

45     

2.Χημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (COD) 

3.Αιωρούμενα στερεά (SS) 

4.Μονάδες pH 

5.Διαλυμένο οξυγόνο (DO) σε 
mg/l 
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Θολερότητα 20     

Χρώμα 20     

Χλωροφύλλη 20     

Θρεπτικά 

Αμμωνία 20     

 Νιτρικά 20     

Νιτρώδη 20     

Πυριτικά, 20     

Φωσφορικά 20     

Διαφάνεια 20     

Ελεύθερη αμμωνία (NH3) 20     

Χλρωριούχα 20     

Αλκαλικότητα 20     

Ολική σκληρότητα 20     

Ολικός  οργανικός άνθρακας 
(TOC) 

20     

Ολικό Άζωτο 20     

Οργανικό Άζωτο 20     

Ολικού και ελεύθερου 
χλωρίου 

20     

Προσδιορισμός ανιόντων  
(F,Cl, NO3, SO4) 

20     

Προσδιορισμός κατιόντων 
(Li,Na, K,Co, Mg) 

20     

Προσδιορισμός 
επιφανειοδραστικών 
παραγόντων (απορρυπαντικά) 

20     

Προσδιορισμός Ολικών και 
ελεύθερων κυανιούχων 

20     

Φαινόλες 20     

Πετρελαϊκοί 
Υδρογονάνθρακες 

20     

Προσδιορισμός υδρόθειου 20     

Προσδιορισμός εξασθενούς 
χρωμίου 

20     

Ολικά αιωρούμενα 20     

Ανθοτροφικός δείκτης 20     

Δείκτης ποιότητας νερού 20     

        

Διαλυμένο οξυγόνο 

12 

    

ΡΗ μονάδες     

Αιωρούμενα στερεά     

Βιοχημικά απαιτούμενο 
οξυγόνο (BOD) 
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Ολικός φώσφορος     

Νιτρώδη     

Φαινολικές ενώσεις     

Πετρελαϊκοί 
Υδρογονάνθρακες 

    

Ελεύθερη αμμωνία (NH3)     

Ολική αμμωνία     

Ολικού υπολειμματικό  χλώριο     

Ολικός ψευδάργυρος     

Διαλυμένος χαλκός     

        

Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων 
μικροοργανισμών στους 22±2 
C ΚΑΙ 36±2 C 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
κολοβακτηριοειδών και 
κοπρανωδών 
κολοβακτηριδίων 

50     

Καταμέτρηση Escherichiacoli 
και κολοβακτηριοειδών 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
Clostridioumperfringers 
(συμπεριλαμβανομένων των 
σπόρων) 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση  
Salmonellasp 

10     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
StaphylococcusAureus 

10     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
Pseudomonas Aeruginosa 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
Enterococcus 

50     

Ανίχνευση και καταμέτρηση 
legionella pneumophila 

20     

        

Σίδηρος (Fe) 20     

Χαλκός (Cu) 20     

Αρσενικό (As) 20     

Χρώμιο(Cr) 20     

Υδράργυρος(Hg) 20     

Ψευδάργυρος(Zn) 20     

Μαγγάνιο (Mn) 20     

Μόλυβδος(Pb) 20     

Κάδμιο (Cd) 20     

Νικέλιο(Ni) 20     

Ολικό  χρώμιο 20     

Αργίλιο (Al) 20     

Σελήνιο (Se) 20     
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Βόριο (Β) 20     

Άργυρος (Αg) 20     

ΣΥΝΟΛΟ € € € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (Συνολική τιμή με ΦΠΑ)  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΤΙΜΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

Η συνολική τιμή ανάθεσης της προμήθειας των υπηρεσιών δειγματοληψίας/αναλύσεων 

δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των …………………………………………..€ για όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1.Η παραλαβή/αποδοχή των υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει 

συγκροτηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά την διαδικασία παραλαβής των 

υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 

2. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 

που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 

σχετικές ανάγκες. 

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 

της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας των 

παρεχόμενων παραδοτέων, με απόφασητου 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. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήψη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού 
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συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει/επαναπραγματοποιήσειτο παραδοτέο/υπηρεσία που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή των παραδοτέων που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Οι δειγματοληψίες, εργαστηριακές αναλύσεις και μετρήσεις πεδίου θα πραγματοποιούνται 

κατόπιν σχετικού αιτήματος των αρμόδιων Υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 

όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη και η παράδοση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο 

γραφείο της γραμματείας της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής της Δ/νσης Ανάπτυξης τηςΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων και μετά από δοκιμές 

και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται και το σχετικό 

πρωτόκολλο. 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει από την Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με την 

υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), και του άρθρου 200 του ν. 4412/16 υπό 

την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από 

το Νόμο δικαιολογητικών. 

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνει τμηματικά ή και για το σύνολο της προμήθειας ή 

της εργασίας αντίστοιχα μετά την παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω : 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 

σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16. 

- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 

- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε» 

- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 

ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Οι προβλεπόμενες κρατήσεις εκ του νόμου βαρύνουν τον ανάδοχο 

Οι ανωτέρω δαπάνες ύψους 60.000€ (εξήντα χιλιάδων ευρώ, ήτοι 30.500€ για το έτος 2019 

και 29.500€ για το έτος 2020) θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. 

Μαγνησίας & Σποράδων στα αντίστοιχα έτη, Φορέας 073, ΚΑΕ 0873 και υπάρχει διαθέσιμη 

η σχετική πίστωση.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, που 

καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 

……………..€ της Τράπεζας ………………… με χρόνο ισχύος ………………………………..  

Η εγγυητική επιστολή θα κατατεθεί μετά την τελική εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 

 

Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά του Βόλου. 

 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 

συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                 Για την Εταιρεία 
 
 
 
 

      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ζ΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, 38001, ΒΟΛΟΣ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] 

- Τηλέφωνο: 2421352504,  

- Ηλ. ταχυδρομείο: [n.pournaras@thessaly.gov.gr] 

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

[http://www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): [Συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και 
εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών) και νερών, για την 
παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων).CPV71900000-7 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [                                                         ] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  

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

ΥΠΑΡΧΕΙ] 

 

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 αρμόδιοι
ii
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

 

 

 

 

 

(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 άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

 

 

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 καταδίκεςvii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii
· 

2. δωροδοκίαix,x
· 

3. απάτηxi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 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): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι  
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, 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; Διευκρινίστε: 

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 ;
xxii 

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):
xxiii

 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxiv; 

[] 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 

καταστάσεις
xxv

 : 

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 συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxvi

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii

; 
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:  
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[..........……] 

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 συμφερόντωνxxviii, 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 

σύμβασης
xxix

; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxi

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
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 εγκατάστασής
xxxii

; 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 
(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

 

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 αναφοράς
xxxiii

, 

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 αναφοράς
xxxiv

, 

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 ιδιωτικούς
xxxv

: 

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 
υπηρεσίεςxxxvi

, 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:  

[……] 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

 

 

α)[......................................……] 
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εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 
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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; 
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 
(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

εγγράφων που αναφέρονται
xxxvii

, 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 δωρεάν
xxxviii

. 

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 Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

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

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  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.” 

vii 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.  

viii 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). 

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

“διαφθορά”. 

x 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). 

xi 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. 

xii 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. 

xiii 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”. 

xiv 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 
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εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv 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 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 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)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ 

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

λήφθηκαν.  

xxi 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).  

xxii 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  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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xxix Πρβλ άρθρο 48. 

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

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi 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. 

xxxii 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. 

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

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 

τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvi 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. 

xxxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxviii 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. 




