
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :99.089,39€ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                            ΜΕ ΦΠΑ (24%)           

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  

 

 

 

                                                 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  : 43500  

ΘΕΜΑ :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΡ. 7 ΤΟΥ Π.Δ 71/2020 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 99.089,39€  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  (ΕΣΗΔΗΣ  )  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ) . 

              CPV:92332000-7/Υπηρεσίες  λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών   

 

                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ :170062 

 

 

 

                                                         ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2022 

 

 

 



ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998505846 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.E83801.00205  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31/ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ  

Πόλη ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 30200 

Τηλέφωνο 2631360983/987 

Φαξ 2631025041 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) Panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ,ΣΑΚΑΒΕΛΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.messolonghi.gov.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  /Μη κεντρική 

αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση /Υποτομέας ΟΤΑ . 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

(www.promitheus.gov.gr) του  ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι 

προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του  ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες  στην διεύθυνση 

:www.messolonghi.gov.gr  και το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης  στα τηλέφωνα 

:2631360983/987 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

mailto:Panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr
http://www.messolonghi.gov.gr/


Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί    με  την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016.  Ο Δήμος  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  κάνει χρήση της επισπευσμένης 
διαδικασίας του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και άρθρου 43 παρ. 15 του Ν. 
4605/2019, διότι  θα βρεθεί εκτός των χρονικών ορίων για τη διεξαγωγή της 
Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί  να υποδεχθεί με ασφάλεια τους 
λουόμενους  όπως ορίζεται στην απόφαση της επιτροπής του άρθρου 11 του στο Π.Δ. 
71/2020 (ΦΕΚ 166 Α΄/31.08.2020). 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α 70.6117.01   

σχετική ειδική πίστωση    του  προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022   του Φορέα 

.Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει υπολογισθεί  στο ποσό 

των Ενενήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 

#99.089,39#€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (καθαρή αξία 79.910,80€ και ΦΠΑ 

:19.178,59€) σύμφωνα με την υπάριθμ.20/2022 μελέτη του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου .  

Για την παρούσα διαδικασία έχει  εκδοθεί η  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

/έγκριση δέσμευσης πίστωσης  για το  οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 2 

καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων /Βιβλίο εγκρίσεων & εντολών Πληρωμής του 

Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  . 

3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι   η  Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων 
παραλιών του Δήμου Ιεράς Πόλης  Μεσολογγίου σύμφωνα με το πρακτικό με 
αριθμό πρωτ.:2131.17/1910/2020/139 (18η Οκτωβρίου 2021)  τoυ  Λιμεναρχείου 
Μεσολογγίου οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές 
εγκαταστάσεις και επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες είναι: 
1. Παραλία Λούρου (3ο εως 4ο χλμ ),  
2. Παραλία Τουρλίδας (αρμοδιότητα Λιμενικού Ταμείου).  
 
Επομένως οι ανωτέρω ακτές θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης από έξι  
(6) ναυαγοσώστες. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 7 του ανωτέρω 
προεδρικού διατάγματος, όταν τα απαιτούμενα πόστα ναυαγοσωστών σε μία 
παραλία είναι τρία (3) τουλάχιστον απαιτείται και ένας συντονιστής (1) και δύο (2) 
χειριστές .  
Πέρα των παραπάνω υποχρεώσεων ο ανάδοχος οφείλει κατά το Π.Δ. 71/2020 (άρθρο 
7 παρ.1ζ και παρ.2) να διαθέτει δύο  (2) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, 
μικρά ταχύπλοα σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, στα οποία θα 
επιβαίνουν αντίστοιχα ανά σκάφος ο χειριστής και ένας ναυαγοσώστης.  
Άρα συνολικά απαιτούνται έξι (6) ναυαγοσώστες, ένας  (1) συντονιστής και δύο (2) 
χειριστές σκάφους. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή  τεσσάρων βάθρων   (4)  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 71/2020, καθώς και τον εφοδιασμό 



κάθε ναυαγοσώστη με τον εξοπλισμό της παρ. 1γ του αρ. 7 του διατάγματος.  
Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό της παρ. 1στ του αρ. 7, ο 
ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει ένα  (1)  επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο 
μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε 
εκατοστών (2,75) και τέσσερα (4) μηχανοκίνητα, επαγγελματικά μικρά σκάφη, ολικού 
μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα εκατοστών (3,30). Επίσης σύμφωνα με 
την παρ.1δ του άρ. 7 του Π.Δ. 71/2020 ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στην 
δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, 
πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη.  
Ακόμα ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων 
πλωτών σημαντήρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.1ε του άρ. 7 του Π.Δ. 
71/2020 για την επισήμανση των ορίων και της οριοθέτηση διαύλου πλάτους 
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων σύμφωνα από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η 
επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους μήκους 2,75 μέτρων και 
του σκάφους 5 μέτρων. 
Οι παρεχόμενες Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό 
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 
            (CPV) : 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών» 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.089,39 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 30.160,00€ και ΦΠΑ :7.238,40€)  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την  υπογραφή της σύμβασης μέχρι και    την 
30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους (2022). 
Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογραφεί  αργότερα των δύο μηνών , η διάρκειά 
της θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 30/9/2022, με ανάλογη 
μείωση του ποσού της σύμβασης. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας. 
Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός της εν λόγω σύμβασης σε τμήματα, 
η  σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα κατά την έννοια του Α.59 του ν.4412/2016 
όπως ισχύει, καθότι θεωρούμε τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων 
παραλιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ενιαίο αντικείμενο και επιθυμούμε, 
για λόγους καλύτερης συνεννόησης αλλά και επίτευξης μέγιστης απόδοσης της 
εργασίας, να ανατεθεί σε έναν μόνο ανάδοχο. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
δίδεται στην υπ’ αριθμ. 20/2022 Μελέτη του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. 
 

 

 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και 

ιδίως: 



❖ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/ Α / 09-03-2021) 

❖ του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

❖ του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, 
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για 
την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

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

❖ του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του 
νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για 
την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και 
λοιπές διατάξεις» 

❖ του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

❖ της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

❖ της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

❖ της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική 
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 
4601/2019» (Α΄44) 

❖ της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων 
Συμβάσεων». 

❖ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

❖ του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 85 επ. 

❖ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

❖ του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
❖ της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 



❖ του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

❖ του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

❖ του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 

❖ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
❖ του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
❖ του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα», 
❖ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

❖ του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

❖ Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», των σε εκτέλεση 
των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

❖ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
❖ Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

❖ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης». 
❖ Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019/τεύχος Α’) «Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν 
έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, 
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 



επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις». 

❖ Τις διατάξεις του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/25-4-2019/τεύχος Α’) «Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις». 

❖ του Ν. 4314/2014 (Α’ 265/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

❖ του Ν 4914/2022 (Α΄61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, και άλλες 
διατάξεις» και ειδικά του άρθρου 65 παρ. 2 αυτού. 

❖ Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», με το οποίο 
αντικαθίσταται το άρθρο 350 του ν. 4412/2016, σχετικά με την κράτηση 
ύψους 0,1 %. 

❖ Τις διατάξεις του Π.Δ. 71/31.08.2020 (ΦΕΚ 166/31.08.2020 τεύχος Α’): Σχολές 
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική 
πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. 

❖ Τις διατάξεις του άρθρου 172 «Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την 
παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λουτρικές εγκαταστάσεις» του 
N.4819/21 (ΦΕΚ 129/23.07.2021 τεύχος Α') 

❖ Την υπ’ αρ. 20/2022 Μελέτη του Δήμου Κισσάμου με θέμα: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

❖ Το υπ’ αρ. πρωτ. 35007/04-07-2022 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 
22REQ010861640 2022-07-04) 

❖ Το υπ’ αρ πρωτ. 40926/02-08-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα . 
❖ Την υπ’ αρ. 41332/04-08-2022 Απόφαση του Δημάρχου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου  (Α.Α.Υ. 976) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκαν 
πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 70.6117.01 «Ναυαγοσωστική κάλυψη 
πολυσύχναστων παραλιών  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου » του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , έτους 2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ011055940 2022-08-04  και ΑΔΑ:ΨΔΕ0ΩΡΖ-ΤΥΑ) 

❖ Την υπ’ αρ.309/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου », εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2022 Μελέτη του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου  και καθορίστηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης (ΑΔΑ: 
ΨΒΡΗΩΡΖ-ΥΘ1). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  05/09/2022  και ώρα 

10.00 π.μ . 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει 

http://www.promitheus.gov.gr/


πέντε μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την  

…./08/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 
του Ν. 4412/2016.  
Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί 
δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο 
ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις 
ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι 
αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την 
ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία 
ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή 
και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα 
υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 
Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε 
καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του Δήμου, στο εξής Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η οποία γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 
στο εξής Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό 
αποφάσεις, ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής 
δημοπρασιών και διαγωνισμών του Δήμου. Η ΕΔΔ είναι τριμελής θα συγκροτηθεί με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.  
Η ΕΔΔ, της οποίας τα μέλη είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών.  
Η ΕΔΔ συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των 
υποφακέλων των προσφορών.  
Η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού 
απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 
προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 

1.6 Δημοσιότητα 

Η περίληψη της Διακήρυξης  και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016   . 
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε 



Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 170062, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 
 

 
Α/Α 

                                ΕΙΔΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΣΗΔΗΣ 

  1. Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων 
παραλιών του Δήμου Ιεράς Πόλης  
Μεσολογγίου 

        170062 

 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της 
παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
Δεν απαιτείται δημοσίευση της περίληψης σε τοπική εφημερίδα – Ν.4412/16 άρθρο 
377 παρ.1 περ. 68, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4469/17. Μετά την 
κατάργηση του π.δ. 28/1980, επί του παρόντος, δεν δημοσιεύονται στον εθνικό  τύπο 
οι προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται από 
ΟΤΑ α' βαθμού (ΕΑΑΔΗΣΥ Ερώτηση 26). 
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.messolonghi.gov.gr  την διαδρομή : ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ . 
 
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/07. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αρχικής και 
επαναληπτικής στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το Ν. 
3801/2009. Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα 
δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο. 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

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

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

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

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

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, 

http://www.messolonghi.gov.gr/


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

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

❖ το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] - 

❖ η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

❖ οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 

δικαιολογητικά 

❖ το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

      2.1.2    Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα χωρίς χρονικό περιορισμό από 
τη μέρα ανάρτησής τους μέσω:  
- της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός 
συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού για όλα τα είδη: 170062),  

- του ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα: Προκηρύξεις και  

- μέσω του ιστότοπου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου -
www.messolonghi.gov.gr  την διαδρομή : ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το 
αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

http://www.messolonghi.gov.gr/


Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 
ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 
προθεσμιών. 
2.1.4  Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν 
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια 

των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που 

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

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 



δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν 

ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 

τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά 

ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που 

περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 

υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 

αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 

λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της 

ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε 

μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην 

αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 



2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 

μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις 

λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 

αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου 

ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% της εκτιμώμενης σύμβασης 

εκτός  ΦΠΑ  όπως  αναγράφεται  στον παρακάτω πίνακα : 

Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής 

έχουν ως κάτωθι: 

   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

(1%χεκτιμωμενη 

αξία χωρίς ΦΠΑ) 



Ναυαγοσωστική 

κάλυψη 

Πολυσύχναστων 

παραλιών του 

Δήμου Ιεράς Πόλης  

Μεσολογγίου 

 

       99.089,39       79.910,80        799,11 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση 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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 90 
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών του Διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. 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 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα 

από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 



Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α 

παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) 

του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 

386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 

αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις 

για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 

2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα 

των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 

39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  



στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

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

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 

αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 

πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 

δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 



Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο 

μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω 

παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου 

συμφέροντος [όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 

συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.]   

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο 

αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, 

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

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους 

αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 

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

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί 

ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες 

ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  



δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

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

την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του.  

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

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία 

έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει . Οι υποχρεώσεις της παρούσης 

αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη 

ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που 

υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε 

ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων 

ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), 



εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες 

διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που 

υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι 

εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 

μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, 

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 

ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 

διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 

συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 

αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του 

οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό 

διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  



Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  υπηρεσίας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση 
ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού 
ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά 
με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής 
εκπαίδευσης από Λιμενική Αρχή της Χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
σύμφωνα με το άρθρο 172 του N.4819/21 (ΦΕΚ 129/23.07.2021 τεύχος Α') και το 
άρθρο 1 του Π.Δ. 71/31.08.2020 (ΦΕΚ 166/31.08.2020 τεύχος Α’). 
 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν τίθενται κριτήρια οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) κατά τη διάρκεια τριετίας,49 να έχουν εκτελέσει συμβάσεις παροχής ανάλογων 
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής. 
β) να διαθέτουν το απαιτούμενο μηχανικό, ηλεκτρονικό και τεχνικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων και των ναυαγοσωστικών βάθρων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Μελέτης 
γ) να διαθέτουν το απαιτούμενο για την εργασία προσωπικό με την απαιτούμενη 
άδεια ναυαγοσώστη, σύμφωνα με το άρθρο 172 του N.4819/21 (ΦΕΚ 129/23.07.2021 
τεύχος Α') και το άρθρο 1 του Π.Δ. 71/31.08.2020 (ΦΕΚ 166/31.08.2020 τεύχος Α’). 
δ) να διαθέτουν άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους – σωστική λέμβος 
(σύνολο 2) 



2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.   

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 

στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή 

για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 

οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας 

που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 

την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 

2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι 

προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 

της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα 



στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν 

ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες 

λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα ΙΙ  το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το 

οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί 

μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους 

του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει 

εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που 

παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με 

αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 



Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ 

υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί 

και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο 

του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της 

τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 

73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο 

σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) 

αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες 

ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 

αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Επισημαίνεται όσον αφορά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ το εξής: Ειδικά στο μέρος IV: 
Κριτήρια επιλογής ,συμπληρώνεται μόνο το πεδίο α.: Γενική ένδειξη για όλα τα 
κριτήρια επιλογής, και όχι οι ενότητες Α,Β, Γ, ή Δ . 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Για το λόγο αυτό τα δικαιολογητικά ή 
άλλα αποδεικτικά μέσα που θα καταθέσουν οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
ισχύουν στις ως άνω ημερομηνίες . 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 



Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται,εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 
2.2.3.4. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 
να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, 
η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται 
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Οι οικονομικοί φορείς δεν 
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

❖ οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον 
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

❖ οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου όπως του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, 
θα προσκομίζονται τα εξής: 
1. φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή(η 
οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών) 
Δεν απαιτείται η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας από το ίδιο το φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο.H λήψη της φορολογικής ενημερότητας θα γίνεται από την 
αναθέτουσα αρχή με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας μέσω του Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας. 



Συγκεκριμένα, από 14/2/2020, έχει ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της 
διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας». (Υπ. Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 8556/06.04.2020) 
Με την απόφαση Υπ. Επικρ. 16658 ΕΞ 2020/22.06.2020 (ΦΕΚ 2643/30.06.2020 τεύχος 
Β') διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» 
στο Πληροφοριακό Σύστημα «Κόμβος Διαλειτουργικότητας Δήμων GOVHUB» της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 
Οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημερότητας αντλούνται από τα 
πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. 
Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 
του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των 
πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να παραταθεί το χρονικό διάστημα του 
προηγούμενου εδαφίου και να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
παρόντος. Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκταθεί η υποχρέωση του πρώτου 
εδαφίου του παρόντος και για τη βεβαίωση οφειλής της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 
4174/2013. (άρθρο 19 Ν.4704/20) 
Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για όλες τις διαδικασίες στις οποίες απαιτείται 
από τον νόμο ο έλεγχος της φορολογικής ενημερότητας των συναλλασσόμενων 
πολιτών και επιχειρήσεων, όπως στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
κατά τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016». (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1081/18.02.2021) 
2.ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή 
και αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (η οποία θα είναι σε 
ισχύ και κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και πιο 
αναλυτικά: 
-Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος (Εργοδότες και απασχολούμενοι)είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
-Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου(εργοδότες και απασχολούμενοι 
επιχείρησης) αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές.  
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού 
3.Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω 
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το 
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές 
περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι 
4. πιστοποιητικό/α αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το 
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά της παρ. 2.2.3.4 περίπτωση β΄ που εκδίδονται από 
δικαστικές αρχές (πχ. περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), 
καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 
τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους. 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων( Με 
εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet). 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού,αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 
έκδοση του πιστοποιητικού στην οποία θα αναγράφεται το εξής: 
« ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας μου , μέσα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
( ….-08-2022 και ώρα 10.00 π.μ ) του υπ΄ αριθ.170062  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 



την  Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής κάλυψης Πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ιεράς 
Μεσολογγίου  ,προϋπολογισμού 99.089,39 €, με Φ.Π.Α., με αριθμ. Διακήρυξης 
Διαγωνισμού …………………………………….:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.» 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 
του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει 
να έχει συνταχθεί μετά από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού ε) για την 
παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών2, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής 
οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους 
και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το 
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,3 
καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά 
το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας 



αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση 
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 
(τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει 
την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη 
υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική 
κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι 
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα 
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, 
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο 
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 4. 
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016 . Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 



- Επιπλέον προσκομίζεται Βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από 
Λιμενική Αρχή της Χώρας Εγκατάστασής της 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,72 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Β.3. ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 «Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα» οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 73 
α) Συμβάσεις παροχής ανάλογων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά την τελευταία 
τριετία. 
β) Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται ο τεχνικός, μηχανικός κλπ εξοπλισμός 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 20/2022 μελέτης του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου και γενικά οτιδήποτε στοιχείο που θα βοηθήσει να γίνει κατανοητή η 
δυνατότητα του αναδόχου να αναλάβει την εν λόγω εργασία. 
γ) Οι άδειες των ναυαγοσωστών, εκδοθείσες από την αρμόδια αρχή. 
δ) Άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους- σωστική λέμφος (σύνολο 2), 
για τους 4 ναυαγοσωστικούς πύργους 
Β.5. ΔΕΝ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους Για την 
απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν 
προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 



Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας  όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, 
τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Σημείωση: Στην Ελλάδα δεν έχουν καταρτισθεί προς το παρόν οι σχετικοί επίσημοι 
κατάλογοι. 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα 
αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 του άρθρου 73 [ποινικό μητρώο] , την 
περίπτ. γ' της παρ.2 του άρθρου 73 [πιστοποιητικό ΣΕΠΕ] και την περίπτ. β' της παρ. 
4 του άρθρου 73 [μη εκκαθάριση, μη πτώχευση κλπ] γίνονται αποδεκτά εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) Τα λοιπά 
δικαιολογητικά που αφορούν την παρ.2 του άρθρου 73 [φορολογική, ασφαλιστική 
ενημερότητα] γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά 
τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση ήτοι να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους. 
Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το προγενέστερο της 
έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου 
ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα 
οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 



συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι 
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 2 του άρθρου 75 [πιστοποιητικό 
επιμελητηρίου, μητρώου], τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, γίνονται 
αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους 
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους και 
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 
Με την παράγραφο 7αε του άρθρου 43 του ν.4605/2019 προστίθεται παρ.13 στο 
άρθρο 80 ΤΟΥ ν.4412/2016 και προβλέπεται ότι τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ) 
 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη παρούσα 
Διακήρυξη, για το σύνολο της υπηρεσίας  όπως περιγράφεται στην παρούσα και 
στην μελέτη. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,ιδίως άρθρα 
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο 



χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα 
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για 
την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση 
του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 
. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 



2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους 
προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 
οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 
του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 
μέσω του Συστήματος,όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την 
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 
2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 
94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  



Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και οι προσφέροντες συμπληρώνουν το 
σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και 
PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ). 
Το ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία 
Promitheus ESPDint που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) στο διαδικτυακό τόπο: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και 
τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι 
η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα στην υπ’ αριθμ. 20/2022 Μελέτη του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με θέμα: «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων 
Παραλιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου » του Παραρτήματος 
Α,περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα . 
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει: 
Α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα 
αναφέρει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης της 
διακήρυξης και ότι διαθέτει το προσωπικό, τον τεχνικό, μηχανικό κλπ 
εξοπλισμό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της εργασίας στο Δήμο 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρει ότι 
διαθέτει βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από Λιμενική Αρχή. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 
Διακήρυξη με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 



προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης. 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά, και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
Εκτός της οικονομικής προσφοράς που παράγεται από το σύστημα οι συμμετέχοντες 
επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε μορφή pdf, το έντυπα της 
οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας Διακήρυξης. 
Τιμές 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (ανθρωπομήνα)94. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που  προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή96 στην υπ’ αριθμ. 20/2022 Μελέτη του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  με θέμα: «Ναυαγοσωστική Κάλυψη 
Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου» του 
Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως 
ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. 
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο της υπηρεσίας 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 90 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 



Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση 
της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, 
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ 
των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε 
να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση 

και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή 

τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, 

εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή 

διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον 

προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του 

ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

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

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 

4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 

παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 

4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 

μέλη ενώσεων.  



ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας 

αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην 

περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 

προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται 

από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του 

ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 

του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, 

εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» , την …./08/2022  και ώρα 10.00π.μ .  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

Τα  ως άνω στοιχεία  και δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 



προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 
2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 
Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει ημερομηνία έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 
Επίσης δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή ιδιωτικά έγγραφα εφόσον έχει 
συνυποβληθεί ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
ηλεκτρονική υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 
Τα κατά περίπτωση στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα 
προσκομιστούν, σε καλά σφραγισμένο ενιαίο κυρίως φάκελο, στο Τμήμα 
Πρωτοκόλλου, της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα λάβουν σχετικό αριθμό. Στον 
φάκελο θα συμπληρωθούν και θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: 
 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι 
αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 
ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν: 
- οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή 
- όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα,να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός 
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. (άρθρο 102 Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 
του Ν.4782/2021) 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών 
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών 



δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα 
αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση 
οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 
απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως 
άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 
προς έγκριση. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της 



παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 
εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)  εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση 
της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της 
προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 
με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών 
ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της 
διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 



Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη 
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 
15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 
προσωρινό ανάδοχο. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της 

εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του 

άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε 

όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός 

από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 

έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 

του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την 

έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης 

κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 

προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε 

όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός 

από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 



4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 

έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των 

προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα 

δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 

λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της 

κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 

παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 

ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που 

δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε 

περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής 

κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά 

της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα 

από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν 

επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του 

ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 

δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών 

λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον 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 παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 

περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από 

την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την 

οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης 

επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να 

εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως 

δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών Για το παραδεκτό της 
άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 



προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης 
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με 
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 
4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε 
μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά 
το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.39/2017. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.39/2017. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και 
δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που 
αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και 
κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή 
αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη 
συζήτηση της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 
αναθετουσών αρχών. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. 
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων  βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν 
η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδι καστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της 



αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με 
την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 
368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, 

αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 

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

ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 

ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί 

άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του 

άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της 

διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές 

παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η 

εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 

ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω 

ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η 

επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην 

περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για 

άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  



4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης :  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.Το 
περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
ν.4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους [ή στην περίπτωση που 
τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά : αποδεσμεύεται 
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των 
υλικών που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο 

ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και 

της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση 

των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου 

δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 

(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού 

ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 

παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016.. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, 

παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον 

τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 

(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών 

συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 

συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 

και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης 

(π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής 

που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης 

ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής 

περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι 

ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που 

χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο 

του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 

υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5


υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 

σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα 

αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) 

της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 

αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. 
β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι  30-09-2022 και  από την υπογραφή της.  
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 



αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 

για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 

ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 

στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά 

περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

5.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών 

τμηματικά, μετά την τμηματική παραλαβή των εργασιών με τα απαιτούμενα υλικά 

και την παραλαβή των αντίστοιχων τιμολογίων της σύμβασης  που θα παραδίδεται, 

καθώς και οποιουδήποτε άλλου συμπληρωματικού δικαιολογητικού ζητηθεί από το 

αρμόδιο τμήμα.Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση 

των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής,καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 132 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 



συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016133 
(αναμένεται σχετική ΚΥΑ για την επιβολή της κράτησης). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού (σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 παρακρατείται 
υποχρεωτικά κατά την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας των 
παρεχόμενων  Υπηρεσιών). 
Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να πληρώνει όλα τα λιμενικά πρόστιμα που τυχόν θα 
προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. 
 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν: 
α) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 7 
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 
που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 
συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί 
στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της παρούσας, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά 
την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 
όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 
ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με 
την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του 
φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης, 



5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη 
της διάρκειας της σύμβασης και  μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με την περ. (δ) της παρούσας 
παραγράφου. Ειδικότερα:  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,Το 
ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), 
καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της 
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής 
αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο 
τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί 
η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις 

που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση 

προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται 

εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 

205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται 



στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά 

η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι 

κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο 

αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 

διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση  σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 
διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
υπηρεσιών, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
Οικονομική Επιτροπή, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 
στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως 
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την 
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 
υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 
Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου 
με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον 
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό 
και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 
της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που 
μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 
σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο 
ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου 
της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
 
6.2 Διάρκεια σύμβασης 
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 
την 30η Σεπτεμβρίου . 
6.2.2. Η  διάρκειά της θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 
30/9/2022, με ανάλογη μείωση του ποσού της σύμβασης 
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  



6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και 
εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή 
παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή 
την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα 
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 υπηρεσιών ή παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 
η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 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 υπηρεσιών ή 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει 
εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις 
της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του αναδόχου,πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της 
παραγράφου  6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που 
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή / και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση 



της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 
6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής 
των τιμών μέχρι την λήξη της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη 
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου μέχρι  30η 
Σεπτεμβρίου 2022, βάσει του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020, ο δήμος είναι υποχρεωμένος να 

παρέχει.  Σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 άρθρο 7 παρ. 1 «Οι φορείς διαχείρισης 
λουτρικών εγκαταστάσεων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά ταμεία 
ή η ¨Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.¨ (¨ΕΤ.Α.Δ.Α.Ε.¨)], υποχρεούνται να 
προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για την χρονική περίοδο και το 
εύρος των ωρών που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του 
άρθρου 15 του ν.2743/1999(Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του 
Ν.4676/2020 (Α’ 67) και εκάστοτε ισχύει. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής 
σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεός 
πρέπει να διαθέτει (3), τουλάχιστον ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει 
και έναν (1) συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών.»  
Σύμφωνα το άρθρο 16 του Ν.4676/2020 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/19-02-2020) που αφορά τη 
χρονική περίοδο δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών αναφέρει «Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει κατά την χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 
10:00 έως 18:00.».  
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020 «Εφόσον η 
ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται από τους υπόχρεους 
της παρ. 1, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, …, για 
την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων των (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) 
της παραγράφου 1 υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή». Οη Δ/νση 
Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προέβει στη προκήρυξη 
θέσεων ναυαγοσωστών (απόφαση 212/2022 Οικονομικής Επιτροπής η οποία 
εγκρίθηκε με την αριθμ.87383/07-06-2022 απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
(ΑΔΑ:60ΦΓ0Ρ1Φ-Μ0Ι)  και κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία .  
Η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης θα γίνεται σε παραλίες οι οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες  λουτρικές εγκαταστάσεις βάσει του 
πρακτικού της  Αρμόδιας Επιτροπής  του άρθρου 11 του ΠΔ 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. 
Α΄/31-08-2020)  «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη 
παραλίες» και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες  
Σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό πρωτ.:2131.17/1910/2020/139 (18η Οκτωβρίου 



2021)  τoυ  Λιμεναρχείου Μεσολογγίου οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως 
πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις και επιβάλλεται η επιτήρησή τους από 
ναυαγοσώστες είναι: 
1. Παραλία Λούρου (3ο εως 4ο χλμ ),  
2. Παραλία Τουρλίδας (αρμοδιότητα Λιμενικού Ταμείου).  
 
Επομένως οι ανωτέρω ακτές θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης από έξι  
(6) ναυαγοσώστες. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 7 του ανωτέρω 
προεδρικού διατάγματος, όταν τα απαιτούμενα πόστα ναυαγοσωστών σε μία 
παραλία είναι τρία (3) τουλάχιστον απαιτείται και ένας συντονιστής (1) και δύο (2) 
χειριστές .  
Πέρα των παραπάνω υποχρεώσεων ο ανάδοχος οφείλει κατά το Π.Δ. 71/2020 (άρθρο 
7 παρ.1ζ και παρ.2) να διαθέτει δύο  (2) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, 
μικρά ταχύπλοα σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, στα οποία θα 
επιβαίνουν αντίστοιχα ανά σκάφος ο χειριστής και ένας ναυαγοσώστης.  
Άρα συνολικά απαιτούνται έξι (6) ναυαγοσώστες, ένας  (1) συντονιστής και δύο (2) 
χειριστές σκάφους. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή  τεσσάρων βάθρων   (4)  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 71/2020, καθώς και τον εφοδιασμό 
κάθε ναυαγοσώστη με τον εξοπλισμό της παρ. 1γ του αρ. 7 του διατάγματος.  
Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό της παρ. 1στ του αρ. 7, ο 
ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει ένα  (1)  επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο 
μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε 
εκατοστών (2,75) και τέσσερα (4) μηχανοκίνητα, επαγγελματικά μικρά σκάφη, ολικού 
μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα εκατοστών (3,30). Επίσης σύμφωνα με 
την παρ.1δ του άρ. 7 του Π.Δ. 71/2020 ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στην 
δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, 
πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη.  
Ακόμα ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων 
πλωτών σημαντήρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.1ε του άρ. 7 του Π.Δ. 
71/2020 για την επισήμανση των ορίων και της οριοθέτηση διαύλου πλάτους 
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων σύμφωνα από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η 
επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους μήκους 2,75 μέτρων και 
του σκάφους 5 μέτρων. 
 Γενικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και να χρησιμοποιήσει όλα τα 
τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 7 στο Π.Δ. 71/2020 ως 
απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του κάθε ναυαγοσώστη, συντονιστή και 
του χειριστή του σκάφους. Η περίοδος υποχρέωσης για ναυαγοσωστική κάλυψη 
ξεκινάει από  30 Ιουλίου 2022 θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (άρθρο 27 & 28 του Ν.4412/2016).  
Οι παραπάνω υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η ασφάλεια των 
λουομένων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, και για την αποφυγή 
επιβολής νομικών κυρώσεων προς το δήμο λόγω χαρακτηρισμού των ακτών ως 
πολυσύχναστων. Ειδικότερα, περί του τρόπου και των μέσων εκτέλεσης της 
υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου, προσδιορίζονται στο τεύχος των ειδικών στοιχείων του τεύχους ΦΕΚ 
166/Α/31.08.2020 Παράρτημα Δ. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  



υπολογίζεται στο ποσό των 99.089,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
(καθαρή αξία 79.910,79 € + ΦΠΑ 24% 19.178,60 €) και θα καλυφθεί από 
χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ με διάρκεια από 20/07-30/9  . Τον ανάδοχο της υπηρεσίας 
βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα 
δημοπράτησης της εργασίας. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί από ανάδοχο 
που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 71/2020) 
προσωπικό (τον απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό, την 
τεχνογνωσία και αντίστοιχη βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την 
ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που είναι απαραίτητα 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.. Στην τιμή ανά ακτή και ανά μήνα 
συμπεριλαμβάνεται πέραν της αμοιβής του ναυαγοσώστη και όλων των εργοδοτικών 
και λοιπών επιβαρύνσεων του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των 
επιβαρύνσεων για εργασία κατά το σαββατοκύριακο, ο απαιτούμενος 
μηχανολογικός εξοπλισμός και όλα τα έξοδα για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και της Σ.Υ. σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία όλων των νόμιμων κρατήσεων.  
Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο σε ανάδοχο 
που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει νομοθεσίας (Π.Δ. 31/2018 ) προσωπικό (τον 
απαιτούμενο αριθμό ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και 
ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του. Επίσης ο 
ανάδοχος θα αναλάβει και θα έχει την συνολική ευθύνη για την οργάνωση και τη 
διαχείριση των ανωτέρω παραλιών  (Μεταφορά – Τοποθέτηση – Συντήρηση – 
Εποπτεία - Αφαίρεση εξοπλισμού ).  
 
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις εξουσιοδότηση αυτής των 
εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν και ιδίως:  
1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
2. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1  
3. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»  
4. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
5. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»  
6. Του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 
3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 
στις εργασιακές σχέσεις 4  
7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”  
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
9. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 



114 Α).  
10. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 
11. Τις σχετικές διατάξεις του Ν..3731/2008  
12. Του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  
13. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
14. Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις”  
15. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
16. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  
17. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  
18. Του το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  
19. Του Π.Δ.31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη 
παραλίες», όπως τροποποιημένες ισχύουν.  
20. Του άρθρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς 
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013  
21. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »  
22. Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  
Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό µε βάσει την 
από άποψη τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά για τον ∆ήµο, την 
προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει 
νομοθεσίας (Π.Δ. 71/2020) προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία και 
ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της υπηρεσία. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η υπηρεσία  ταξινομείται υπό τον εξής  
αριθμητικό κωδικό : 
                      

                   CPV : 92332000-7 /Υπηρεσίες εγκαταστάσεων παραλιών   

 
 
Η δαπάνη  της υπηρεσίας  θα καλυφθεί από  ειδικευμένη χρηματοδότησης   του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Απόφαση  45916/18-06-2021/ΑΔΑ:6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ )  
προς τους Δήμους  της χώρας για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ.7 του Π.Δ 71/2020 .Οι  τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς στα 
τοπικά καταστήματα και διαδικτυακή έρευνα αγοράς , λαμβάνοντας υπόψη τις 



προηγούμενες σχετικές συμβάσεις του Δήμου και την αύξηση των τιμών σε όλους 
τους τομείς σε διεθνές επίπεδο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της πανδημικής 
κρίσης . Ο συντελεστής ΦΠΑ προϋπολογίστηκε σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις, 
ενώ μπορεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης να προσαρμόζεται ανάλογα με τα 
ισχύοντα. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της υπηρεσίας  είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο 
ποσό των #99.089.39#Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και θα βαρύνει τον  
οικείο   ΚΑ.70.6117.01  του προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2022  όπως 
αναφέρεται  αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.  
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της  υπηρεσίας : 
 

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 
 

 
Μεσολόγγι  04-07-2022   

                                                                                                      Θεωρήθηκε  04-07-2022 
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη       
                                                                                         Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης       
                                                                                                                
       
 
 
Σακαβέλα Γεωργία                                                                      Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή     
 
 
                                               

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ  (€) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022  

ΜΕ ΦΠΑ  

1. 

70.6117.01 Παροχή υπηρεσιών για τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη 
πολυσύχναστων παραλιών 
του Δήμου Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου  

99.089,39  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 99.089,39 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Μεσολόγγι:04-07-2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :20/2022 
 
                

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 
Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η υπηρεσία παροχής ναυαγοσωστικής 
κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .Η 
παρεχόμενη  υπηρεσία  θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται παρακάτω και έχοντας τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά   
       Ο προϋπολογισμός συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΚΕΔΕ, 
σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  ανήκει στις περιοχές 
μέσης τουριστικής υποδομής και κόστους διαβίωσης (Περιοχή Α). Σύμφωνα με την 
ΚΕΔΕ για την αντικειμενική κοστολόγηση των υπηρεσιών που θα παρέχουν οι 
ανάδοχοι έγινε ανάλυση των εξής δεδομένων:  

• Τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ΄ Αριθμόν 71 (ΦΕΚ 
Α΄166 31/08/2020) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων 
λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του 
απαραίτητου εξοπλισμού» 

• Προκηρύξεις Δήμων για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη 
των πολυσύχναστων παραλιών. 

• Ανάλυση μισθολογικού κόστους εργαζομένων και ασφαλιστικής κάλυψης 
ναυαγοσωστών  

• Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες με βάση στοιχεία κόστους από την αγορά  

• Ανάλυση κόστους προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού  

• Εκτίμηση των λειτουργικών εξόδων των αναδόχων για την διαχειριστική κάλυψη  

• Κατανομή των Δήμων της χώρας σε τρεις ζώνες ανάλογα με την τουριστική κίνηση 
(περιοχές Α΄Β’ Γ΄).  
Από την ανωτέρω ανάλυση προέκυψε η παρακάτω κατηγοριοποίηση των εξόδων: 

• Δαπάνες προσωπικού  

• Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού  

• Δαπάνες κατασκευής πύργων  

• Δαπάνες οριοθέτησης παραλιών  

• Δαπάνες οργάνωσης και διοίκησης  
  
Η κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων και του απαραίτητου εξοπλισμού έγινε με 
βάση τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ Α΄166 31/08/2020) 



και συγκεκριμένα στο άρθρο 7. Στην κατηγορία λειτουργικών εξόδων, δηλαδή έξοδα 
τα οποία οι ανάδοχοι έχουν για κάθε χρόνο, περιλαμβάνονται:  
 

• Οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχοληθεί  

• Η προμήθεια των αναλωσίμων υλικών (π.χ φαρμακείου)  

•Των ενδυμάτων και του εξοπλισμού (π.χ μάσκες, βατραχοπέδιλα,κινητό τηλέφωνο)  

• Σωσίβια ναυαγοσωστικά  

• Σημαίες – Πινακίδες για την παραλία  

• Εργασίες οριοθέτησης και τοποθέτησης πλωτών σημαντήρων  
 
Στην κατηγορία πάγιου εξοπλισμού, δηλαδή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και 
του μηχανοκίνητου εξοπλισμού, περιλαμβάνονται:  

• Μίσθωση  Βάθρου (παρατηρητήριο)  

• Πτυσσόμενο φορείο  

• Φορητός αυτόματος απινιδωτής  

• Σκάφος ναυαγοσώστη (3,3 μέτρων)  

• Jet Ski  

• Σωστικό σκάφος 5μ και άνω  
 
Για την κοστολόγηση του παραπάνω εξοπλισμού έχουν υπολογιστεί οι αναλογούσες 
αποσβέσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα. 

                                                 
  
 
 

Μεσολόγγι 04-07-2022   
                                                                                                      Θεωρήθηκε 04-07-2022 
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη       
                                                                                         Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης       
                                                                                                                
       
 
 
Σακαβέλα Γεωργία                                                                      Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:04-07-2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :20/2022 
 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού 
 
Αντικείμενο της παρούσης  είναι  η συγγραφή υποχρεώσεων για την υπηρεσία : 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ». Ο Δήμος Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου   θα αναθέσει, μετά από την υλοποίηση ανοικτής ηλεκτρονικής  

διαγωνιστικής διαδικασίας    σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 28 του  Ν.4412/2016  για 

την  προαναφερόμενη υπηρεσία, σε ανάδοχο που θα διαθέτει νομίμως λειτουργούσα 

σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία 

απαραίτητα για την καλή εκτέλεση της. 

 
Άρθρο 2ο 

 Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης της εν λόγω σύμβασης  και η εκτέλεση της 
υπηρεσίας  διέπονται από τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)» 
όπως ισχύει. 
2. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».  
3. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει  
4. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», 
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε 
και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 
42/τ.Α΄/23-2- 2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.» καθώς και όπως συμπληρώθηκε με 
την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) 
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 



αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς και του 18 άρθρου 158 όπως 
αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/26-8-
2015).  
5. Του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  
6. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
7. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».  
8. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
9. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
10. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της παραγράφου Ζ αυτού 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 
11. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο»  
12. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
13. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύει  
14. Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  
15. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως ισχύει μετά την με αριθ. 57654/23-5-
2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β/23-5-2017) απόφαση του υπ. Οικονομίας και ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης»  
16. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) όπως ισχύει μετά την 
με αριθ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 19  
17. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 
– Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του 
με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της 
υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»  
18. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας 



Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 
120/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις»  
19. Του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/τ.Α’/13-10-1999) «Πλοία αναψυχής και άλλες 
διατάξεις».  
20. Του Ν. 4676/2020 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/19-03-2020) «Εκσυγχρονισμός θεσμικού 
πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».  
21. Του Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής 
εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη 
ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».  
22. Του Ν.4804/2021 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/05-06-2021) «Εκλογή Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις».  
23. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω 
 
 

Άρθρο 3ο   
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας   

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία  σύμφωνα  με 
τα άρθρα  27 & 28  του Ν.4412/2016.  

 
Άρθρο 4ο   

Υποχρεώσεις αναδόχου  
 

Ο ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως την φύση την τοποθεσία και 
τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο του ναυαγοσωστικού έργου για να λάβει 
πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών κυρίως σε 
ότι αφορά τις θέσεις καθηκόντων, τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση και 
αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει προσωπικού, και οδών 
προσπέλασης, τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τις φυσικές συνθήκες 
στον τόπο των εργασιών, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και 
τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και 
κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα που με οιοδήποτε 
τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας 
σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.  
Θεωρείται δεδομένο ότι ο ανάδοχος έχει λάβει γνώση της παρούσας μελέτης, όπως 
και των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου. Επίσης θα 
υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και 
οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν όπως προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.. 



Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις συνθήκες και τους όρους της παρούσας.  
Η προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας έχει δοθεί με πλήρη ευθύνη του 
αναδόχου και μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει των 
πραγματικών δεδομένων εκτέλεσης της εργασίας και αποδεικνύει με την προσφορά 
του ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελεί 
συμβατική υποχρέωσή του.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία 
θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη στήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί, για την εκτέλεση των εργασιών. 
Υποχρεούται επίσης να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό, 
και εξοπλισμό (τόσο για την εκτέλεση της εργασίας, όσο και για την ένδυση του 
προσωπικού), όπως αναφέρεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση, όχημα, 
αποθηκευτικούς χώρους, και οποιαδήποτε άλλα μέσα είναι αναγκαία για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναλαμβάνει.  
Ο ανάδοχος είναι επιπλέον υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να 
προσκομίσει οριστικό και πλήρη κατάλογο με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού 
που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και σε ποιους χώρους αυτό θα 
εργαστεί. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν ευδιάκριτα αντίγραφα της 
άδειας ναυαγοσώστη (εν ισχύ) για κάθε άτομο. Σε περίπτωση βλάβης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το 
προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή.  
Παράλληλα υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία και το 
Λιμεναρχείο για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να 
ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην 
επανόρθωσή της.  
Επίσης, τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου προς τις 
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση, ενώ ευρίσκεται σε 
συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση των εργασιών του. Δεν μπορεί να 
υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, χωρίς αυτό να έχει γίνει γνωστό στο δήμο διαμέσου της προσφοράς του 
και αντίστοιχη έγγραφη συγκατάθεση του δήμου.  
Υποχρεούται δε να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου 
και να ορίσει υπεύθυνο επόπτη για το προσωπικό του, ο οποίος θα συντονίζει το 
ναυαγοσωστικό έργο και θα ενημερώνει τις υπηρεσίες του δήμου για θέματα που 
αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ της 
αρμόδιας υπηρεσίας ή του επιβλέποντα αφ' ενός και του αναδόχου αφ' ετέρου, είτε 
αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε κάθε άλλη 
ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Το πάσης φύσεως και 
ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου 
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να πληρώνει το προσωπικό του σύμφωνα με όσα καθορίζονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή επιδόματα αδείας, ημερομίσθια για τις ημέρες 
υποχρεωτικής αργίας κ.λ.π.  
Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για 



την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για 
την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών στο προσωπικό του και σε οποιαδήποτε 
πρόσωπα ή πράγματα η σε κάθε τρίτο τον οποίο έβλαψε κατά την εκτέλεση των 
εργασιών της παρούσας.  
Επίσης υποχρεούται στην παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς, και διατηρεί το 
απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών στα πλαίσια 
των καθηκόντων του.  
Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ο δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει 
αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. Σε περίπτωση απασχόλησης 
αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα 
θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  
Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο δήμος, σε 
περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 
αντικειμένου. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται σε άγνοια 
των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του δήμου για περιπτώσεις 
προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα 
συγγραφή υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 5ο  
Υποχρεώσεις αναδόχου Προσωπικό – Εξοπλισμός 

 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της 
εργασίας. Θα πρέπει να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό, υποδομή, εμπειρία καθώς 
και νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 71/2020. Οι παρεχόμενες εργασίες διευθύνονται συνέχεια και 
αυτοπρόσωπα από τον ανάδοχο ή από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού που έχει 
γίνει αποδεκτός από τη αρμόδια υπηρεσία, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης όσο 
και για την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών. Παράλειψη του αναδόχου να 
ενημερωθεί για τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για 
την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Επίσης ο 
ανάδοχος είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος για την επιλογή των πάσης φύσεως υλικών 
που χρησιμοποιεί. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους 
όρους αντίστοιχων προδιαγραφών. Ο ειδικός εξοπλισμός που απαιτείται για την 
εκτέλεση  της εργασίας προβλέπεται και καθορίζεται στην παρούσα. Ο εξοπλισμός 
αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα 
εξασφαλίζεται με φροντίδα και έξοδά του χωρίς καμιά υποχρέωση της Υπηρεσίας ή 
σχετική ευθύνη.  
Επίσης, υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και όλα τα υλικά, τεχνικά 
και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο Π.Δ. 71/2020 που είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση του έργου συμπεριλαμβανομένων των βάθρων που θα κατασκευάσει ή θα 
επιδιορθώσει όπου υπάρχουν και θα τα εφοδιάσει με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ανωτέρω Π.Δ., σημειώνονται τα εξής:  
 
                                                      Βάθρο Ναυαγοσώστη  



 
1. Το βάθρο  των ναυαγοσωστών  θα είναι  από κατάλληλα υλικά, κατά τρόπο, ώστε 
να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει κλίμακα ανόδου, κάθισμα, 
ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκεπάστρου) και 
ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα 
(04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) μέτρα από την 
επιφάνεια της θάλασσας. 
 2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια 
κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα 
(10) μέτρα από την ακτογραμμή. Έμπροσθεν του βάθρου διατηρείται, με την 
τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και 
μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών 
μέσων του παρόντος. Τους κώνους του προηγούμενου εδαφίου τους παρέχει ο, κατά 
περίπτωση, υπόχρεος.  
3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του 
βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η 
σημαία ναυαγοσώστη.  
4. Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική 
εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και 
επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη.  
Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω 
από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά 
περίπτωση, υπόχρεου, από τον οποίο έχει προσληφθεί.  
                                                         
                                                           Άρθρο 6ο  
                     Υποχρεώσεις Ναυαγοσωστών - Συντονιστών/Εποπτών  
 
Κάθε ναυαγοσώστης πρέπει να έχει δικό του βάθρο (παρατηρητήριο) από το οποίο 
θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον πρέπει να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον 
ναυαγοσώστες, να παρέχει έναν συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών, κάτοχο άδειας 
ναυαγοσώστη σε ισχύ επί τρία (3) τουλάχιστον έτη, ο οποίος θα εποπτεύει και 
συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες. 
Οι υποχρεώσεις των ναυαγοσωστών και των συντονιστών/εποπτών αναφέρονται στο 
άρθρο 10 του Π.Δ. 71/2020 και είναι οι εξής:  
1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, 
κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος 
βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης 
του.  
2. Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους 
λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, 
παράλληλη εργασία. Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάθρου την κάρτα που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 26) της περίπτωσης γ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7.  
3. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, 



οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει 
προσληφθεί, καθώς και την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. 
4. Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παρ. 2 του άρθρου 9 γίνεται με 
μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών 
της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7.  
5. Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός της περίπτωσης γ) της παραγράφου 
1 του άρθρου 7 και τα σκάφη της περίπτωσης στ) της ιδίας παραγράφου, να 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, 
υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες 
επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση.  
6. Ο συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους 
ναυαγοσώστες και επιχειρεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση.  
Ειδικότερα:  
α) Μεριμνά για την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών. Αν 
διαπιστώσει ότι ο ναυαγοσώστης στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, 
μεριμνά για την εξάσκησή του.  
β) Ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει 
προσληφθεί,  ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, συντήρηση και 
χρησιμοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού.  
γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια των ωρών της παραγράφου 1.α) του άρθρου 7, βρίσκεται στη 
λουτρική εγκατάσταση και επιβλέπει τους ναυαγοσώστες.  
δ) Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το 
συντονισμό του περιστατικού.  
ε) Χειρίζεται το ατομικό σκάφος της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7.  
στ) Είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχή βοήθειας, όπως και οι ναυαγοσώστες, 
παρέχοντας βοήθεια στους λουόμενους, όταν συντρέχει περίπτωση. Καλαίσθητες 
πινακίδες διπλής όψεως  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, 
ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και 
ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας 
του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί 
τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής 
Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).  
 
                                         Αναλώσιμα και λοιπός εξοπλισμός  
 
Ο ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για τα αναλώσιμα και το μηχανικό και λοιπό 
εξοπλισμό που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εκτέλεσης του 
ναυαγοσωστικού έργου. Ο ανάδοχος εφοδιάζει κάθε ναυαγοσωστικό βάθρο και κάθε 
ναυαγοσώστη καθώς και το πλήρωμα του μικρού ταχύπλοου σκάφους με τα 
αναλώσιμα και τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της παρούσας. Το φορητό φαρμακείο που θα πρέπει 
να έχει ο κάθε ναυαγοσώστης θα περιλαμβάνει τα είδη που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/31-08-2020 τ.Α’) . 
Ο παραπάνω εξοπλισμός, καθώς και το περιεχόμενο του φαρμακείου, θα πρέπει να 



είναι σε άριστη κατάσταση και να διατηρείται καθαρός. Αυτό θα πιστοποιηθεί από 
την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής για την καλή εκτέλεση της εργασίας  του δήμου, η 
οποία θα συντάξει σχετική βεβαίωση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει το 
απαιτούμενο υλικό και εξοπλισμό καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
 

Άρθρο 7ο  
Πληρωμή παρεχόμενων εργασιών 

 
Στο τέλος κάθε μήνα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο 
ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την εργασία που έχει 
εκτελέσει. Η πληρωμή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα 
καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις ή με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας  στο 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.  Θα συντάσσεται γι’ 
αυτό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση αυτών 
από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου (απόφαση 491/2022ΑΔΑ:6ΙΣΠΩΡΖ-ΛΛΟ). Το 
πρωτόκολλο αυτό θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου 
μήνα ή της ολοκλήρωσης του ναυαγοσωστικού έργου και του αντίστοιχου τιμολογίου 
του αναδόχου.  
Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία μπορεί κατά τον έλεγχο της δαπάνης να ζητήσει 
οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται για την πληρωμή των εργασιών με βάση τα 
προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που 
κρίνει απαραίτητο για την πληρωμή του αναδόχου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής.  
Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές 
εργασίες και εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποσό εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτό θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 
και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.  
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πληρώνει όλα τα λιμενικά πρόστιμα που τυχόν 
θα προκύψουν καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.  
                                                              

                                                                 Άρθρο 8ο  
                                                   Παρουσίαση εξοπλισμού 
Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των 
εργασιών να παρουσιάσει όλο τον απαιτούμενο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό που 
αναφέρεται στο Π.Δ.71/2020 καθώς και στα άρθρα της παρούσας Σ.Υ. 
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται για κάθε μέρα καθυστέρησης ρήτρα τριακοσίων 
(300€) ευρώ και μετά από τρεις (3) ημέρες η αναθέτουσα αρχή δύναται να τον 
κηρύξει έκπτωτο από τη σύμβαση και να καταπέσει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση. 

Άρθρο 9ο  
Προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας – Ποινικές ρήτρες 

 
Η έναρξη των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό θα καθορίζεται 
στην υπογραφείσα σύμβαση σύμφωνα με την παρούσα και θα παρέχονται 
καθημερινά από  υπογραφή της σχετικής σύμβασης  και την αναρτησή της στον 



ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής που είναι η 30/09/2022 
και ώρα 18:00.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί την υποχρέωση αυτή ευθύνεται 
αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων και επιβάλλεται ποινική ρήτρα 300,00 Ευρώ για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης και έως πέντε (5) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά 
την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος 
καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε 
περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ο δήμος διατηρεί 
το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες 
και εφόσον ο ανάδοχος  δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του.  
Επίσης διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το 
έργο πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής 
συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη 
διαμαρτυρία και σε προθεσμία τριών (3) ημερών, να υποβάλει τις απόψεις του 
εγγράφως. Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από λιμενική αρχή ή 
οποιαδήποτε άλλη αρχή, που οφείλεται σε παράβλεψη ή υπαιτιότητα του αναδόχου, 
επιβαρύνεται ο ανάδοχος στο διπλάσιο.  
 

Άρθρο 10ο  
Φόροι -Τέλη - Κρατήσεις - Επιβαρύνσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόμενους 
από τους νόμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την διάρκεια της 
σύμβασης. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  
 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και με τους ισχύοντες κατά την 
ημέρα του  διαγωνισμού φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του ΦΠΑ. 
  

Άρθρο 11ο  
Περιεχόμενα των τιμών τιμολογίου 



 
Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων 
εργασιών, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμιά άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους.  
Στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης, περιλαμβάνονται όλες οι 
απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως είναι οι δαπάνες 
των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 
επιβαρύνσεων και ασφάλισης του προσωπικού, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του 
εργαζομένων του αναδόχου, αποζημιώσεις και δαπάνες ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης του προσωπικού του σε περιπτώσεις ατυχημάτων και κάθε είδους 
αποζημίωση σε τρίτους, οι δαπάνες καθαρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού, 
των υλικών καθώς και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι 
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και 
οχημάτων, οι φόροι, τα τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι 
δαπάνες αποζημιώσεων και ζημιών στο προσωπικό του αναδόχου, και γενικά κάθε 
είδους δαπάνη και γενικό έξοδο που είναι απαραίτητα για την καλή και έντεχνη 
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή, έντεχνη 
και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών.  
 

Άρθρο 12ο  
Ατυχήματα - Ζημιές 

 
Ο ανάδοχος των παρεχόμενων εργασιών είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το 
προσωπικό του το οποίο απασχολεί στην εργασία. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που 
πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά, η εργοδοτική δαπάνη, οι 
εισφορές των ασφαλισμένων κ.λ.π. βαρύνει τον ανάδοχο.  
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο δήμος με αποζημιώσεις 
ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, 
ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου και γενικά κάθε φύσης 
κοινωφελή έργα. 
 

Άρθρο 13ο  
Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία περιβάλλοντος 

 
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα για τις 
εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας εκτελούνται 
από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα φύλαξης – προστασίας ή διατήρησης 
λαμβάνονται από τον δήμο και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 
Ζημιές που προξένησε η αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν. 
Σε αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από το δήμο σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου.  
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή όπου 
εκτελούνται οι εργασίες και ευθύνεται για κάθε καταστροφή στοιχείων του φυσικού  
περιβάλλοντος που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Ζημιές που 
κρίθηκαν απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας αποζημιώνονται, μετά τη 
σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σε βάρος των 



οικείων πιστώσεων.  
Άρθρο 14ο 

                                                                    Ρήτρες 
 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν 
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο Έκπτωτο 
 

Άρθρο 15ο 
                                                 Περιεχόμενο προσφοράς 
Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω : 
1.Οικονομική προσφορά 
Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 
λάβουν υπ’ όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το 
κόστος και τα έξοδα που αφορούν : 
1. την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού. 
2. Τα έξοδα κίνησης του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό serνice 
και συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 
3. τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 
4. Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα 
συναφή, τέλη και φόρους 
5. την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου 
προσωπικού (ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 
6. το "management" του έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, 
παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του έργου, εποπτεία και σχεδιασμός των 
εργασιών, κλπ). 
7. Η διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να περιλαμβάνει έκπτωση 
μεγαλύτερη του 10% 



της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, άλλως 
απαιτείται πλήρης και σαφής τεκμηριωμένη μελέτη του προτεινόμενου κόστους με 
αντίστοιχη ανάλυση των επιμέρους παραμέτρων που καθορίζουν το κόστος αυτό. 
2.Τεχνική προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί στην παρούσα, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 
Επιπλέον θα προσκομίσουν:  
Α1. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1 : 
i. Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης καθώς και των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 
ii. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση επίδειξης της χρήσης του εξοπλισμού σε χρόνο 
και τόπο που θα τους ζητηθεί από τον Δήμο. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  
Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος από την 
αρμόδια Επιτροπή του Δήμου   (άρθρο 208 παρ.10 του Ν.4412/2016 και άρθρο 219 
παρ.1 του Ν.4412/2016)  και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Αν η Επιτροπή   κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι υπηρεσίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής δεν χρειάζεται έγκριση ή απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου   παρά μόνο αν γίνεται με παρατηρήσεις ή 
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα. Κατά τα λοιπά ισχύει το 
προαναφερόμενο άρθρο του Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 16ο : 
Δημοσιεύσεις  

 
 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της 
Διακήρυξης θα  καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr .Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην 
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,θα  αναρτηθεί  στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αποστέλλεται και στα 



επιμελητήρια και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.messolonghi.gov.gr . 
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης  της περιληπτικής διακήρυξης 
(γνωμοδότηση Δ/Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – Ν. 3801/2009, άρθρο 46, Ν. 3548/2007, 
άρθρο 4   ΦΕΚ 68Α) . Τον/τους προμηθευτή/προμηθευτές βαρύνει/βαρύνουν 
εξ’ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αναλογικά), καθώς και κάθε 
νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα 
από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο 
διαγωνισμός. Τα έξοδα της δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν 
επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο/αναδόχους (Υπ. Εσωτ. Αποκ. & 
Ηλεκ. Διακ. Εγκύκλιος 11, ΑΠ/27754/28-06-2010). Σε περίπτωση άρνησης του/τους  
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό. 
 

Άρθρο 17ο : 
Επιτροπές  

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την παρακάτω επιτροπή αξιολόγησης 
Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ.489/2021 (ΑΔΑ:ΩΧΙΜΩΡΖ-2ΗΡ) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ιεράς  Πόλης Μεσολογγίου: 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1.ΚΟΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  1. ΛΥΤΡΑ ΜΑΡΙΟ  

2. ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  2. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

3. ΓΚΙΑΦΗ ΜΑΡΙΑ  3. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
 
Οι ενστάσεις και οι προσφυγές αξιολογούνται από την παρακάτω Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με την αριθμ.492/2021 (ΑΔΑ:6ΙΩ1ΩΡΖ-ΞΥΘ) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου: 
 
 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 
1. ΚΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

2. ΓΚΟΡΟΥ ΑΡΕΤΗ  2. ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ  

3. ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ  3. ΒΑΣΣΗ  ΕΥΑΝΘΙΑ  

 
Άρθρο 18ο 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

http://www.messolonghi.gov.gr/


Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά 
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον ανάδοχο  οικονομικό 
φορέα. 
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία και τη 
διεύθυνση του Διαγωνιζομένου, υπέρ του οποίου εκδίδονται. 

 
Άρθρο 19ο  

Συµβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Τεχνική Έκθεση 
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 
Ε) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 
 

Άρθρο 20ο  
 Ανακοίνωση κατακύρωσης  της σύμβασης  – Υπογραφή σύµβασης 

 
1. Στην απόφαση κατακύρωσης ενσωµατώνονται τα αποτελέσµατα του σταδίου 
αξιολόγησης της  διαδικασίας και του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
2. Η απόφαση κατακύρωσης, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη παραλαβής, σε 
όλους τους προσφέροντες, άλλως δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα.  
3. Μετά την επέλευση των έννοµων συνεπειών της απόφασης κατακύρωσης, 
κοινοποιείται στον ανάδοχο πρόσκληση, σύµφωνα µε την οποία υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε 10 ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης και της πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .  Η 
σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.  
4. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος  και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  
5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

 
 



 
 

Μεσολόγγι  04-06-2022   
                                                                                                      Θεωρήθηκε  04-06-2022 
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη       
                                                                                      Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης       
                                                                                                                
       
 
 
Σακαβέλα Γεωργία                                                          Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                        
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  
 
Οι εργασίες ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
αναφέρονται στην κάλυψη όλων των δαπανών που αφορούν την μισθοδοσία του 
προσωπικού ,την μίσθωση βάθρων (παρατηρητηρίων ) για κάθε ναυαγοσώστη ,τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για κάθε ναυαγοσώστη ,τον κοινό εξοπλισμό και λοιπό υλικό 
,την οριοθέτηση των ακτών και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για 
την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι  30-09-2022. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η έναρξη του 
Ναυαγοσωστικού έργου, ο ανάδοχος θα πληρωθεί για το χρονικό διάστημα από 
την ανάληψη των υπηρεσιών (υπογραφή σύμβασης) και έως 30/9/2022. 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στις παρακάτω δαπάνες : 
                                    
                                                 Πίνακας 1:Δαπάνες προσωπικού  
 

α/α Είδος εργασίας  Μονάδα 
μέτρησης  

Αριθμός 

ναυαγοσωστών  

 

Ποσότητα  Τιμή 
μονάδος  

Δαπάνη  

1. Δαπάνη 
απασχόλησης 
ναυαγοσωστών  

Ημερομίσθια  9 72 μέρες 42,40 27.475,20 

2. Δαπάνη 
απασχόλησης  
Ναυαγοσωστών 
Κυριακές & 
αργίες  

Ημερομίσθια 9 10 74,20 6.678,00 

3. Επίδομα αδείας 
ναυαγοσωστών  

Ημερομίσθια 9 11 42,40 4.197,60 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 38.350,80 

ΦΠΑ 24% 9.204,19 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.554,99 

 
              Πίνακας 2:Δαπάνες χρήσης εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα  



α/α Ανάλυση δαπάνης 
κοινού εξοπλισμού  

    

  Κόστος   Αριθμός  Xρονική 
διάρκεια  

          Σύνολο  

1. Μίσθωση ανα βάθρο  
Πληρη εξοπλισμο 
ναυαγοσωστών  
+Φαρμακείο ,συσκευή 
απινίδωσης, Σανίδα 
ακινητοποίησης, 

πτυσσόμενο φορείο  και  
Μηχανοκίνητο σκάφος 
με τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και τις 
δαπάνες καθημερινής 
λειτουργίας σκάφος 3,3μ  

1000,00/ ανα 
βάθρο  εως 30/9 

4 2,5 μηνών   10.000,00 

2. Μηχανοκίνητο σκάφος 
με τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και τις 
δαπάνες καθημερινής 
λειτουργίας 5 μέτρων  

110,00/ημέρα  2 72 15.840,00 

3. Ατομικό Σκάφος – 
Θαλάσσιο 
Μοτοποδήλατο με τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό 
καθημερινής λειτουργίας  

60,00/ημέρα  1 72 4.320,00 

 
Καθαρή αξία 

30.160,00 

 
ΦΠΑ 24% 

7.238,40 

Συνολική δαπάνη 37.398,40 

 
 

                                              Μηχανοκίνητο σκάφος πέντε (5) μέτρων  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) επαγγελματικά, μηχανοκίνητα, πνευστά, μικρά 
ταχύπλοα σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης 
τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένα αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών 
Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένα με τα 
προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του κάθε σκάφους, 
δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η 
ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης.  
Επιπλέον, κάθε σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο 
προβολέα και VHF GPS-PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες 
πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής συμβατό με τη σανίδα 
ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη – φορητό απινιδωτή.  
 
Ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) 
εκατοστών 



Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα  (1) επαγγελματικό ατομικό σκάφος  - θαλάσσιο 
μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) 
εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, 
χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία τους, εφόδια. 
Στο μέσο των πλευρών τους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 
ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης.  
                    Μηχανοκίνητο σκάφος τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει είκοσι τέσσερα (4) μηχανοκίνητα, επαγγελματικά 
μικρά σκάφη, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, 
ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένα αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής 
Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την 
κατηγορία τους, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του κάθε μικρού σκάφους, δεξιά και 
αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 
RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με 
πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.  
                                                          Συσκευή απινίδωσης  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τριάντα τέσσερις   (4) φορητούς απινιδωτές.  
Σανίδα ακινητοποίησης, πτυσσόμενο φορείο και συσκευή ανάνηψης Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να διαθέτει τέσσερις  (4) σανίδες ακινητοποίησης, πτυσσόμενα φορεία και 
συσκευές ανάνηψης.  

Λοιπός εξοπλισμός 
 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό, ο 
οποίος έχει υπολογισθεί όπως προαναφέρθηκε στα λειτουργικά έξοδα του παρόντος 
άρθρου:  
1) Αδιάβροχο φακό 
2) Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.  
3) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» 
4) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή 
πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» 
5) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» (Ο εφοδιασμός με σωστικό 
σωλήνα είναι προαιρετικός).  
6) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Β» και φορητό, αυτόματο 
εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.  
7) Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης 
και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.  
8) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) 
μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm. 
9) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD.  
10) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, 
κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD.  
11) Γυαλιά ηλίου 
12) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης.  
13) Ισοθερμικές κουβέρτες.  
14) Καταδυτικό μαχαίρι.  
15) Μάσκα βυθού.  



16) Βατραχοπέδιλα.  
17) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.  
18) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη 
ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής 
απόχρωσης. 
19) Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός 
κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με 
κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και 
αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.  
20) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).  
21) Κοινή σφυρίχτρα.  
22) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.  
23) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ. 
24) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ.  
25) Φορητή συσκευή VHF marine  
26) Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η 
οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης 
της άδειας. 
                                Δαπάνες μίσθωσης  βάθρων (παρατηρητηρίων)  

                    Πίνακας 3:Δαπάνες μίσθωσης βάθρων ναυαγοσωστών   
 

α/α Είδος παρεχόμενης 
εργασίας  

Μονάδα 
μέτρησης  
 

Ποσότητα  Τιμή 
μονάδος  

Δαπάνη  

1. Δαπάνη μίσθωσης βάθρων  
ναυαγοσωστών  

τεμάχια 4 
 

2,5 μήνες   300,00 3.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.000,00 

ΦΠΑ 24% 720,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.720,00 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην μίσθωση  τεσσάρων  (4) βάθρων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 71/2020.   
Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν θα είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα 
υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει 
κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δύο μέτρα από την κορυφή 
του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι 
τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) 
μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.  
Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια 
κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε 
περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα (10) 
μέτρα από την ακτογραμμή. 
Έμπροσθεν του βάθρου διατηρείται, με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος 
πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται 



η άμεση χρήση των σωστικών μέσων. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, 
αναρτάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων 
βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη. Εφόσον, για έκτακτο λόγο, 
απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την 
ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την 
απουσία ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του 
ναυαγοσώστη πάνω από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα 
του αναδόχου. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης 
και οι δαπάνες διατήρησης σε καλή λειτουργία, όλων των βάθρων για όλη την περίοδο 
ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών.  
 
                                              Δαπάνες οριοθέτησης παραλιών 
                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 4:Δαπάνη οριοθέτησης παραλίας  
 

α/α Ανάλυση δαπάνης κοινού 
εξοπλισμού  

   

  Κόστος   Μονάδα 
μέτρησης   

 Δαπάνη  

1. Δαπάνες οριοθέτησης 
παραλιών – Σήμανση 
ορίων κολύμβησης Χ 2,5 
μήνες   

0,80 /μετρο Μέτρα  
1600 

3.200,00 

 
Καθαρή αξία 

3.200,00 

 
ΦΠΑ 24% 

768,00 

Συνολική δαπάνη 3.968,00 

 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει στην δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, 
ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους 
ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες να αναγράφονται, στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του 
ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων 
των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο 
Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης ανάγκης (112). 
Επίσης επισημαίνει τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι 
λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος 
κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων 
ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) 
μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, 
του ατομικού σκάφους της περίπτωσης στ) 1) και του σκάφους της περίπτωσης ζ) της παρ. 
1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/2020. Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση 
κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος 
δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την 
ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον 
άλλον.  



            Δαπάνες management - οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης εργασιών  
           ΠΙΝΑΚΑΣ 5: management - οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης εργασιών 
 

α/α Ανάλυση δαπάνης κοινού 
εξοπλισμού  

   

  Κόστος   Μονάδα 
μέτρησης   

Δαπάνη 

1. Δαπάνες management - 
οργάνωση και διαχείριση 
εκτέλεσης εργασιών  

  
4.600,00 

 
Καθαρή αξία 

4.600,00 

 
ΦΠΑ 24% 

1.104,00 

Συνολική δαπάνη 5.704,00 

 
 
Οι δαπάνες management-οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης εργασιών (διοικητικό 
προσωπικό, εκπαίδευση παρακολούθηση εργασιών, ποινική & αστική ευθύνη), δηλαδή 
το συνολικό κόστος της διοικητικής υποστήριξης της υπηρεσίας, συνυπολογιζομένων και 
των αστικών και ποινικών ευθυνών που αναλαμβάνει ο ανάδοχος. 
 
                 Δαπάνη Αποθήκευση -μεταφορά συντήρηση σωστικών λέμβων /σκαφών  
 
 
    ΠΙΝΑΚΑΣ 6:Δαπάνη Αποθήκευση -μεταφορά συντήρηση σωστικών λέμβων /σκαφών  
 
 

α/α Ανάλυση δαπάνης κοινού 
εξοπλισμού  

   

  Κόστος μηναίο  Μονάδα 
μέτρησης   

        Τιμή   

1. Δαπάνη  Αποθήκευσης -
μεταφοράς συντήρησης 
σωστικών λέμβων 
/σκαφών  

100 Τεμάχια  
      6 

600,00 

 
Καθαρή αξία 

600,00 

 
ΦΠΑ 24% 

144,00 

Συνολική δαπάνη 744,00 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7:ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 



 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

      ΔΑΠΑΝΗ   
             (€) 

1. ▪ Μίσθωση εξοπλισμού  βάθρων  
ναυαγοσωστών +Φαρμακείο ,συσκευή απινίδωσης, Σανίδα 

ακινητοποίησης, πτυσσόμενο φορείο  και  Μηχανοκίνητο σκάφος με 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις δαπάνες καθημερινής λειτουργίας 
σκάφος 3,3μ 
 
▪ Μηχανοκίνητο σκάφος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις 

δαπάνες καθημερινής λειτουργίας 5 μέτρων (25 ημέρες ) 2τεμ 
 
▪ Ατομικό Σκάφος – Θαλάσσιο Μοτοποδήλατο με τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό καθημερινής λειτουργίας 
 
 

12.400,00 
 
 
 
19.641,60 
 
 
5.356,80 

                                   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Α 37.398,40 

2.                                     Δαπάνη μισθοδοσίας  
 

47.554,99 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 47.554,99 

3. Μίσθωση βάθρων ναυαγοσωστών 3.720,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 3.720,00 

4.  
Δαπάνες management - οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης 
εργασιών 

5.704,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ 5.704,00 

5.  
Δαπάνη  Αποθήκευσης -μεταφοράς συντήρησης σωστικών λέμβων 
/σκαφών  
 

744,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε 744,00 

6. Δαπάνες οριοθέτησης παραλιών – Σήμανση ορίων κολύμβησης Χ 98 
ημέρες 
 

3.968,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ζ 3.968,00 

Συνολική δαπάνη Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ 99.089,39 

 
 
 

Μεσολόγγι  04-07-2022   
                                                                                                      Θεωρήθηκε 04-07-2022 
    Η  Συντάξασα                                                                              Η Προϊστάμενη       
                                                                                      Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης       
                                                                                                                
       
 
 
Σακαβέλα Γεωργία                                                          Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή                                                 



                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΕΕΣ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 (μεταφορά του άρθρου 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του ν. 

4412/16 κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών 

στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) [European Single Procurement 

Document (ESPD)], το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α ́75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 

των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα 

άρθρα 75, 76 και 77 

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με το  άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των 

πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν και 

δ) (ειδικά για την Ελλάδα) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης 

υπερβαίνει το 1.000.000€ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

(Α 30). 

Οι κανόνες σύνταξης και χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων άνω των ορίων καθορίζονται για τις αναθέτουσες αρχές / τους 

αναθέτοντες φορείς καθώς και για τους οικονομικούς 

φορείς στον «ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης 

Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Κείμενο πουπαρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)». 

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την ελληνική μετάφραση του εν 

λόγω εκτελεστικού κανονισμού έχει εκδοθεί σχετικό διορθωτικό του κανονισμού 

Ειδικότερες ή πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες που σχετίζονται με θεσμικά 

ζητήματα σύνταξης,χρήσης και υποβολής του ΕΕΕΣ, μπορείτε να βρείτε: 

στην Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) περί«Κριτηρίων ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων 

και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομικήκαι χρηματοοικονομική επάρκεια 

και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»στην Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) περί 

«Λόγων αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) περί«Ειδικών θεμάτων συμπλήρωσης του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» για το Επιγραμμικό Αποθετήριο 

Πιστοποιητικών (eCertis) .Σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4412/2016, η Ενιαία 



Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 

με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, μεριμνά για τη 

διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών ως προς τα πιστοποιητικά και τις λοιπές 

μορφές αποδεικτικώνεγγράφων (evidence information) που εισάγονται στο σύστημα 

eCertis της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 18 Απριλίου 2018, οι αναθέτουσες αρχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφεύγουν στο eCertis και απαιτούν κατά κύριο λόγο είδη 

πιστοποιητικών ή μορφές αποδεικτικών εγγράφων όπως περιγράφονται στο eCertis. 

Ανάλογα, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να πληροφορηθούν για τα είδη των 

πιστοποιητικών ή τις μορφές των αποδεικτικών εγγράφων που δύναται να απαιτηθεί 

να προσκομίσουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων κατά 

περίπτωση σε κάθε χώρα κράτος-μέλος, αντιστοιχίζοντας τους λόγους αποκλεισμού 

ή τα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί με τα κατάλληλα πιστοποιητικά ή 

αποδεικτικά έγγραφα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

2.2.3.1 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες για τα αδικήματα που 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 

4412/2016: 

Συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση 

Ενεργητική δωροδοκία κατά το 

ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του 

οικονομικού φορέα 

Απάτη εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων 

της Ένωσης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 

που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα 

δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο 

ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της 

παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση 

αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν 

εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 

καθίσταται διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

2.2.3.2 Ο οικονομικός φορέας δεν έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 

αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 

στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος όσο και στην 

Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης 

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το 

κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 

εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της 

παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση 

αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν 

εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 

καθίσταται διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis))  και β) ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς 

φορείς:  

Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, 

στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση 

οφειλής που εκδίδεται από την 

Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής της  ή, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή της.  

 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

Ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 

αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη 

χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης; 

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους μέλους ή χώρας. Αν το 

κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 

εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της 

παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση 

αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν 

εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 

καθίσταται διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς 

φορείς: Ασφαλιστική Ενημερότητα 

άλλως, στην περίπτωση οφειλής, 

βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται 

από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή της (και οποιοδήποτε 

άλλου ασφαλιστικού φορέα στον 

οποίο τυχόν υπάγεται)  

 Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με 

τους οργανισμούς κοινωνικής 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση 

που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα 

αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση 

απαιτείται μόνο στην περίπτωση που 

δεν υπάγεται  αποκλειστικά στον e-

ΕΦΚΑ)  

 Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

2.2.3.4.α Αθέτηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του στους τομείς της 

περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας  

2.2.3.4.β Καταστάσεις οικονομικής 

αφερεγγυότητας: 

Πτώχευση 

Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό 

ή ειδική εκκαθάριση 

Αναγκαστική διαχείριση από 

δικαστήριο ή εκκαθαριστή  

Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης 

 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η 

εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 

είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 

όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) 

επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας 

αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο 

εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού 

αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-

Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, 

στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

προσκομίζουν: 

α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, 

 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον 

και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί 

μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 

κατάθεσης αίτησης λύσης του 

νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 

προσκομίζεται επιπλέον 

πιστοποιητικό μεταβολών. 

β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το 

οποίο προκύπτει ότι το νομικό 

πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 

υπό εκκαθάριση με απόφαση των 

εταίρων.  

Προκειμένου για τα σωματεία και 

τους συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 

σωματεία από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο, και για τους 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

συνεταιρισμούς για το χρονικό 

διάστημα έως τις 31.12.2019 από το 

Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω 

ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 

Αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 

 

γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 

Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται 

στο taxisnet,  από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς 

τους. 

2.2.3.4.γ Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν έχει συνάψει συμφωνίες με 

στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει 

στη περίπτωσή του εφαρμογής η 

περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 

44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και δεν 

έχει υποπέσει σε επανάληψη της 

παράβασης 

2.2.3.4.δ Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης 

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν 

κατάστασης σύγκρουσης 

συμφερόντων λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης 

2.2.3.4.ε Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην 

προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης 

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας, 

ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, 

δεν έχει παράσχει συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο 

τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση 

προηγούμενης εμπλοκής, αυτή 

δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός] 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

2.2.3.4.στ Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις από 

προηγούμενη σύμβαση 

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν έχει υποστεί πρόωρη καταγγελία 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή 

προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 

αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων 

κυρώσεων σε σχέση με προηγούμενη 

σύμβαση. 

2.2.3.4.ζ 

και η 

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, 

απόκρυψη πληροφοριών, αδυναμία 

υποβολής δικαιολογητικών, 

απόπειρα επηρεασμού, με αθέμιτο 

τρόπο, της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 

ή απόκτησης εμπιστευτικών 

πληροφοριών.   

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

απατηλών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε 

θέση να υποβάλει, χωρίς 

καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και 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 σύναψης σύμβασης ή 

να παράσχει παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση. 

2.2.3.4.θ Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού 

παραπτώματος 

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) 

οικονομικός φορέας δεν έχει 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή 

άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο 

του επαγγέλματός του από αρμόδια 

εποπτική αρχή/φορέα με 

πειθαρχικές-κυρωτικές 

αρμοδιότητες. 

2.2.3.9 Οριζόντιος αποκλεισμός από 

μελλοντικές διαδικασίες σύναψης 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί 

στον οικονομικό φορέα η κύρωση 

του οριζόντιου αποκλεισμού από 

δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 

παραχώρησης. 

2.2.3.5 Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

 

[Μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 

ευρώ και μόνο για ανώνυμες 

εταιρείες ή νομικά πρόσωπα στη 

μετοχική σύνθεση των οποίων 

συμμετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή 

νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία] 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από 

την υποχρέωση ονομαστικοποίησης 

των μετοχών τους κατά την περ. α) 

της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση 

του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. 

β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την 

απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων 

ψήφου υπεύθυνη δήλωση της 

ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή 

είναι διαφορετική του προσωρινού 

αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη 

δήλωση του τελευταίου, στις οποίες 

αναφέρονται οι επιχειρήσεις 

επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων/ενεργητικού ή 

κεφαλαίων επιχειρηματικών 

συμμετοχών, ανά περίπτωση και το 

συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων 

ψήφου που ελέγχουν στην 

ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

υπεύθυνες αυτές δηλώσεις 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το 

οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 

δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 

εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά 

ονομαστικοποίησης μετοχών του 

προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 

κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 

και τον αριθμό των μετοχών κάθε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 

στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 

πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

Α) Όσον αφορά στις εγκατεστημένες 

στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες 

υποβάλλεται πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 

και αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας 

και τον αριθμό των μετοχών κάθε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 

στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 

πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

Β) Όσον αφορά τις αλλοδαπές 

ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν 

σε ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της 

έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  

προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 

κράτους της έδρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 

ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 

τον αριθμό των μετοχών του κάθε 

μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 

της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 

30 εργάσιμες ημέρες πριν την 

υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο 

να προκύπτει η ονομαστικοποίηση 

μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 

τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 

ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν 

προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 

των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 

ονομαστικοποίησης των μετοχών 

από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 

του διαγωνιζόμενου. Για την 

περίπτωση μη πρόβλεψης 

ονομαστικοποίησης προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζόμενου 



Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)  

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη 

κατάσταση προσώπων που κατέχουν 

τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια 

κατάσταση, προσκομίζεται σχετική 

κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των 

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική 

Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά 

είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 

αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι 

γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε 

αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 

διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση 

της αιτιολογίας αυτής. 

iv) Για την απόδειξη της μη 

συνδρομής λόγου αποκλεισμού της 

παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 

3310/2005 οι Α.Α. δύνανται να 

απαιτούν υπεύθυνη δήλωση ότι οι 

συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι 

εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις 

διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 

β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, 

όπως ισχύει 

. 

2.2.4 Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό 

μητρώο 

 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με 

τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό 

μητρώο 

 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 

εμπορικό μητρώο, το οποίο να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του, 
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α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο 

ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος.  

Για τους οικονομικούς φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από την οικεία 

υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των 

Επιμελητηρίων (Εμπορικό, 

Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο) 

 Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 

μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της 

υπό ανάθεση σύμβασης. 

2.2.5.α (“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται βάσει της σχετικής 

προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 

εγγράφων της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης  

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα 

ισολογισμών, των τριών (3) 

τελευταίων ετών στις περιπτώσεις 

όπου η δημοσίευσή τους είναι 

υποχρεωτική σύμφωνα με την περί 

εταιρειών νομοθεσία της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση 

που σύμφωνα με την νομοθεσία ο 
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ποιοτικής επιλογής 

Δικαιολογητικό 

2.2.5.β Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται 

βάσει της σχετικής Διακήρυξης  

οικονομικός φορέας δεν 

υποχρεούται σε δημοσίευση 

ισολογισμού, τότε θα πρέπει να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον 

κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από 

τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 

υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις 

Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση 

που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η 

δημοσίευση του ισολογισμού του 

τελευταίου οικονομικού έτους 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

συνοδευόμενη από τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( 

π.χ. δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  

για το έτος αυτό. 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή 

ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 

που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 

νόμο ισολογισμών τριών ετών, 

υποβάλλουν τους ισολογισμούς που 

έχουν εκδοθεί και τα σχετικά 

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 

κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 

δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 

 

2.2.5.γ Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος 

εργασιών στον τομέα 

για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται βάσει της σχετικής 

διακήρυξης 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία θα δηλώνεται ο 

μέσος ειδικός ετήσιος κύκλος 

εργασιών των ετών που ζητούνται 

από τη διακήρυξη [μπορεί να ζητείται 

να συνοδεύεται από βεβαίωση 

ορκωτού ελεγκτή/ λογιστή]. 

 

2.2.5.δ Ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος εργασιών 

Ο ετήσιος (“ειδικός”) κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα 

στον επιχειρηματικό τομέα που 

καλύπτεται από τη σύμβαση και 
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προσδιορίζεται στη σχετική 

Διακήρυξη για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται  

 Σύσταση οικονομικού φορέα ή 

έναρξη δραστηριοτήτων 

 

Για οικονομικούς φορείς που έχουν 

λειτουργήσει χρονικό διάστημα 

μικρότερο από το ζητούμενο στη 

διακήρυξη: Υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα στην οποία θα 

δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης 

του οικονομικού φορέα ή που άρχισε 

της δραστηριότητες στο αντικείμενο 

της σύμβασης. Οι λοιπές δηλώσεις 

προσαρμόζονται ανάλογα με το 

χρονικό διάστημα λειτουργίας. 

2.2.5.ε Χρηματοοικονομικές αναλογίες 

(δείκτες) 

 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία θα δηλώνονται οι 

πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών (δεικτών) 

που ζητούνται  [μπορεί να ζητείται να 

συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού 

ελεγκτή/ λογιστή]. 

2.2.5.στ Ασφαλιστική κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων 

 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων. 

2.2.5.ζ Άλλες οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

 

[Κατά περίπτωση, ανάλογα με την 

απαίτηση. 

Ενδεικτικά: 

Εφόσον ζητείται συγκεκριμένη 

πιστοληπτική ικανότητα, 

προσκομίζεται βεβαίωση από 

τραπεζικά και άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

αναφορικά με την πιστοληπτική 

ικανότητα του οικονομικού φορέα. 

Εφόσον λ.χ. ζητούνται ίδια κεφάλαια, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 

του οικονομικού φορέα στην οποία 

θα δηλώνονται τα ίδια κεφάλαια 

[μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται 
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από βεβαίωση ορκωτού 

ελεγκτή/λογιστή]. 

2.2.6.α Για τις συμβάσεις προμηθειών: 

παραδόσεις είδους που έχει 

προσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: Κυριότερες 

παραδόσεις του είδους που έχει 

προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αναφοράς 

α) Κατάλογο των κυριότερων 

προμηθειών που παραδόθηκαν και ο 

οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι 

στοιχεία εμπειρίας: 

Αναλυτικότερα:  

(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα 

περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα 

είναι τα κάτωθι:  

α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία. 

β. Ονομασία Αναδόχου 

(Μεμονωμένη επιχείρηση ή 

Κοινοπραξία) της σύμβασης.  

γ. Επιμερισμός των παραδόσεων 

κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση 

(Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε 

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).  

δ. Εργοδότης (αποδέκτης).  

ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης 

της σύμβασης (εφόσον έχει 

περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.  

στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α. 

η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ 

θ. Σύντομη περιγραφή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την 

οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης.  

(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται , 

εάν μεν ο αποδέκτης είναι 

αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις 

και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης 

αυτών που έχουν εκδοθεί ή 

θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα 

οποία περιγράφεται το αντικείμενο 
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της σύμβασης και θα αναφέρεται ο 

χρόνος υλοποίησης της και θα 

βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε 

έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων 

χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 

αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, 

με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. 

Εφόσον δεν είναι δυνατή η 

προσκόμιση των παραπάνω, 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 

του οικονομικού φορέα, στην οποία 

θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο 

δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση 

των παραπάνω δικαιολογητικών και 

η οποία θα συνοδεύεται από 

αντίγραφο του τιμολογίου και, 

εφόσον υφίσταται, της σχετικής 

σύμβασης. 

2.2.6.β Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές 

υπηρεσίες για τον έλεγχο της 

ποιότητας 

 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα με αναφορά του τεχνικού 

προσωπικού ή των τεχνικών 

υπηρεσιών, ιδίως των υπευθύνων για 

τον έλεγχο της ποιότητας. 

[Μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται 

από κατάσταση προσωπικού 

θεωρημένη από την Επιθεώρηση 

Εργασίας, άλλως κατάσταση 

προσωπικού όπως αποτυπώνεται 

κάθε φορά στην τρέχουσα ισχύουσα 

κατάσταση ενεργού προσωπικού που 

τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων] 

2.2.6.γ Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για 

την εξασφάλιση της ποιότητας 

 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία γίνεται περιγραφή 

του τεχνικού εξοπλισμού και των 

μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός 

φορέας για την εξασφάλιση της 

ποιότητας και των μέσων μελέτης και 

έρευνας της επιχείρησης του. 
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ποιοτικής επιλογής 
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[μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται 

από αποδεικτικά κτήσης του 

εξοπλισμού, όπως τιμολόγια, 

συμφωνητικά] 

2.2.6.δ Μέσα μελέτης και έρευνας 

 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία γίνεται περιγραφή 

των μέσων μελέτης και έρευνας που 

λαμβάνει ο οικονομικός φορέας. 

2.2.6.ε Διαχείριση της αλυσίδας 

εφοδιασμού 

 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία θα περιγράφονται 

ο τρόπος διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και τα συστήματα 

ανίχνευσης που θα εφαρμόσει κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης. 

2.2.6.στ [μόνο στην περίπτωση συμβάσεων 

προμηθειών, για τις οποίες 

απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης 

ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων], Τίτλοι σπουδών 

και επαγγελματικών προσόντων που 

κατέχονται από: α) τον ίδιο τον 

ανάδοχο, και/ή (ανάλογα με τις 

απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη) β) τα 

διευθυντικά στελέχη του: 

Αναφορά τίτλων σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων του 

προμηθευτή ή των διευθυντικών 

στελεχών της επιχείρησης  και 

συγκεκριμένα ……[μπορεί να 

ζητούνται κατά περίπτωση υπεύθυνη 

δήλωση με πίνακα με τα ονόματα, 

τους τίτλους σπουδών και την 

εμπειρία των στελεχών που θα είναι 

υπεύθυνα για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών, βιογραφικά σημειώματα, 

αποδεικτικά εμπειρίας και τίτλοι 

σπουδών των στελεχών, καταστάσεις 

προσωπικού, συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας ή/και 

ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την 

έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 

4387/2016 (Α 85) κ.α.] 

2.2.6.ζ Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία γίνεται περιγραφή 

των μέτρων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης που θα εφαρμόσει ο 

οικονομικός φορέας κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

2.2.6.η Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικός εξοπλισμός 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία θα περιγράφεται ο 
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Δικαιολογητικό 

 ελάχιστος απαιτούμενος από τη 

διακήρυξη εξοπλισμός. [μπορεί να 

ζητείται να συνοδεύεται από 

αποδεικτικά κτήσης του εξοπλισμού, 

όπως τιμολόγια, συμφωνητικά] 

2.2.6.θ Αποδοχή ελέγχων από την 

αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 

συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

ανάδοχος (Για σύνθετα προϊόντα ή, 

κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα που 

πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό)  

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία δηλώνει ότι 

αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων 

όσον αφορά το παραγωγικό 

δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες 

του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας. 

2.2.6.ι Αριθμός διευθυντικών στελεχών 

κατά τα τελευταία τρία έτη  

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία αναφέρεται ο 

αριθμός των στελεχών της 

επιχείρησης του κατά τα τελευταία 

τρία χρόνια. 

2.2.6.ια Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό 

κατά τα τελευταία τρία έτη  

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία αναφέρεται το 

μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του κατά τα τελευταία τρία 

χρόνια. 

2.2.6.ιβ Ποσοστό υπεργολαβίας 

 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα στην οποία θα δηλώνονται οι 

υπεργολάβοι στους οποίους θα 

ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και το 

ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς 

και υπεύθυνη δήλωση των 

προτεινόμενων υπεργολάβων ότι 

αποδέχονται την ανάθεση της 

υπεργολαβίας με το σχετικό 

ποσοστό, σε περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί 

ανάδοχος. 

2.2.6.ιγ Για τις συμβάσεις προμηθειών: 

δείγματα, περιγραφή ή 

Προσκομίζονται κατά περίπτωση οι 

ζητούμενες φωτογραφίες ή 
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φωτογραφίες χωρίς την πιστοποίηση 

γνησιότητας 

 

περιγραφή των υπό προμήθεια 

αγαθών. Σε περίπτωση που η 

διακήρυξη προβλέπει την 

προσκόμιση δειγμάτων, μπορεί να 

ζητείται να περιλαμβάνεται στο 

φάκελο δελτίο αποστολής των 

δειγμάτων.  

2.2.6.ιδ Για τις συμβάσεις προμηθειών: 

πιστοποιητικά από επίσημα 

ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες 

ελέγχου της ποιότητας 

 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα ή 

ισοδύναμα πιστοποιητικά ελέγχου 

ποιότητας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα 

πιστοποιητικά υπεύθυνη δήλωση με 

την οποία θα εξηγεί τους λόγους και 

θα διευκρινίζει ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας 

2.2.7.α Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 

οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας,  

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με 

ειδικές ανάγκες 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα 

πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωση με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα 

πρότυπα από οργανισμούς 

εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη 

δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους 

λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα 

αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας 

2.2.7.β Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 

οργανισμούς σχετικά με συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα 

πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωση με τα απαιτούμενα 

πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός 

φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή 

ισοδύναμα πρότυπα από 

οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-
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μέλη, υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα 

διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 



               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό] 

 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης 

της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 

εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 

σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν 

στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο 

της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών 

διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης 

των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο 

του ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και 

μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή 

υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά 

τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε 

υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και 

συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε 

έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα 

χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά 

στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες 

οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων 

προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί 

και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά 

(πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε 

προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία 

σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης 



και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και 

την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή 

παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του 

συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-

μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση 

μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 

(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 

νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας 

που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των 

υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν 

την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων 

αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και 

τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 

σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη 

λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και 

ευθύνομαι/ευθυνόμαστε  για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που 

περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό 

πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο 

«..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: 

................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) 

από τον .........................................  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων  

                              ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 

πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα 

επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το 

οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 

Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 

νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των 

προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 

ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη 

Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει 

προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 

όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 

σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 

μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 

προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 

σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των 

ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του 

Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 

προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 

του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους 



από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 

πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Μεσολόγγι  ……… 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αρ. Πρωτ.:  

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

                                                         ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

                                           ΠΟΣΟΥ # ……………………..€# ΜΕ ΦΠΑ 

CPV: 92332000-7/Υπηρεσίες εγκαταστάσεων παραλιών       

 

Στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σήμερα στις ………./……/2022   ημέρα …………. και στο 

Δημοτικό κατάστημα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

α) Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με Α.Φ.Μ.: 998505846, ΔΟΥ: Μεσολογγίου που 

εδρεύει στο Μεσολόγγι, Σταυροπούλου 31 (Ραδιομέγαρο) ΤΚ: 30200 νομίμως 

εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου κ. Λύρο Κώστα και  

β) ……….. με  το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει ……………………………….. (. 

ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενος από τον 

………………………………….. στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση ……………………….με την υπ’ 

αριθ. .......... απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα   βάσει του 

άρθρου 58 παρ. 1α Ν. 3852/2010  και έχοντας  υπόψη τις διατάξεις    : 

1.Τις διατάξεις του Ν.Δ 2396/1953  
2.Την  αριθμ.3373/390/20-03-1975(ΦΕΚ 349 /β’/20-03-1975 )απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως  όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ.4993/745/24-04-1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 489/Β’)  
3.Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

4.Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/20083. 

5.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

6.Τις  διατάξεις  του άρθρου 72 1δ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 203 §3 του Ν.4555/2018: «[…]1δ) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις 



περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, […].  
7.Τις  διατάξεις του άρθρου 32 της 2 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις 

κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα 

αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

8.Τις  διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) περί 
του διατάκτη Ο.Τ.Α. α’ βαθμού,  
9.Τις  διατάξεις του άρθρου 206 §1 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) σύμφωνα με 
το οποίο δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας.  
10. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:2812/19-04-2022(ΑΔΑ:971Ι46ΝΠΙΘ-5ΟΙ ) Απόφαση 

Γενικού Γραμματέα  του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για 

την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράς 

Πόλης Μεσολογγίου .   

11.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπου «Όταν 

δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της 

επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση 

τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπή. 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7‐6‐2010) «Νέα  
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
13. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
14. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 άρθρο 53 παρ.3α. 
15.Την υπ.αριθμό 31/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:60Μ7ΩΡΖ-Δ66) 
περί ψήφισης του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ,η οποία επικυρώθηκε 
με την υπ’αριθμό 34022,34011/11-03-2022Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
16. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
(ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) 
17.του N.4605/19 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 



άλλες διατάξεις», στο άρθρο 43 του οποίου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του 
Ν.4412/16 
18. Του Ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/τ.Α’/13-10-1999) «Πλοία αναψυχής και άλλες 
διατάξεις».  
19. Του Ν. 4676/2020 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/19-03-2020) «Εκσυγχρονισμός θεσμικού 
πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».  
20. Του Π.Δ.71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020) «Σχολές ναυαγοσωστικής 
εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη 
ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες».  
 
 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ: 
  
21. Την από ημερομηνία θεώρησης 04-07-2022 (ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2022) Μελέτη 
(Τεχνική έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές με περιγραφή της υπηρεσίας , Συγγραφή 
υποχρεώσεων, Ενδεικτικός προϋπολογισμός υπηρεσίας ) του Τμήματος Προμηθειών 
& Αποθήκης   του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,  συνολικού ποσού 99.089,39€ 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (Κ.Α.: 70.6117.01, CPV:92332000-7) 
22. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ:22REQ010861640  2022-07-04 

23. Την αναγκαιότητα της δαπάνης με τίτλο : Υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης 

πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου   . 

24. Την προσφορά που κατατέθηκε στην υπηρεσία εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας από την εταιρεία  με στοιχεία : 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡ.ΠΡΩΤ.  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

1.     

25. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 9 
του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/10 και δεν συντρέχει λόγος 
κωλύματος και ασυμβίβαστου.  
                                                              
 

                           Συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής: 

 
Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα, αναθέτει στον δεύτερο 
την εκτέλεση της υπηρεσίας ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  με συμβατική αξία ……………€ με  
ΦΠΑ και σύμφωνα με την α/α 20/2022 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
αναθέτει την προαναφερόμενη υπηρεσία στον ανάδοχο που διαθέτει το προσωπικό 
,τον εξοπλισμό  και την τεχνογνωσία για την εν λόγω υπηρεσία   . 

 
Β. Η εκτέλεση της υπηρεσίας  θα γίνει σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της 



παρούσας σύμβασης και τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας και με τιμή που 
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα (1)και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος Ιδιωτικού συμφωνητικού είναι η  : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  »      με αριθμό πρωτ.:…../…………….(ΑΔΑ:……………….. & (ΑΔΑΜ: 

22AWRD………………..)   απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου  . Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προυπολογισμό του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου Κ.Α.Ε 70.6117.01 της σχετικής πίστωσης του προυπολογισμού έτους 2022 

του Δήμου 

Διάκριση χώρου εργασίας  

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου 

ορίζεται η παραλιακή  ζώνη των ακτών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και 

συγκεκριμένα : 

Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης Λιμένα 

στον οποίο εισέρχονται άτομα για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια 

περιοχή . 

Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή της παραλίας ή ζώνης 

λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ,ξενοδοχειακές μονάδες ,οργανωμένες κατασκηνώσεις κλπ  για χρήση 

εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ,τοποθέτηση καθισμάτων ή 

ανάκλιντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο .  

Οι πολυσύχναστες παραλίες που θα καλυφθούν με ναυαγοσωστική κάλυψη 
σύμφωνα   παραλίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες  λουτρικές 
εγκαταστάσεις βάσει του πρακτικού της  Αρμόδιας Επιτροπής  του άρθρου 11 του ΠΔ 
71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020)  «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, 
χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε 
οργανωμένες ή μη παραλίες» και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από 
ναυαγοσώστες καθώς και  με το πρακτικό με αριθμό πρωτ.:2131.17/1910/2020/139 
(18η Οκτωβρίου 2021)  τoυ  Λιμεναρχείου Μεσολογγίου οι παραλίες που έχουν 
χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις και επιβάλλεται η 
επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες είναι: 
 
1. Παραλία Λούρου (3ο εως 4ο χλμ ),  
2. Παραλία Τουρλίδας (αρμοδιότητα Λιμενικού Ταμείου)   .  
 
 

Άρθρο 2 

Διάρκεια 



Το Ιδιωτικό συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του παρόντος  και 

σύμφωνα με τους όρους  που αναφέρονται στην απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

με αριθμό πρωτ.: ……./2022 (ΑΔΑ:…………………. & (ΑΔΑΜ: 22AWRD……………….)          

για την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα …………………………….      που εδρεύει στην 

οδός:…………………… ,  ΑΦΜ:……………………  ,Δ.Ο.Υ :……………        ως αναδόχου της 

υπηρεσίας  με τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  »        από την υπογραφή της 

σύμβασης  και  μέχρι εξαντλήσεως   του συμβατικού ποσού . 

Άρθρο 3 

Αμοιβή 

Ως συνολική αμοιβή για τα ανωτέρω, ορίζεται το ποσό  ………………..€, πλέον Φ.Π.Α. 

24%,……………….€ ήτοι συνολικού ποσού …………………. € για το έτος 2022 το οποίο 

αναλύεται ως εξής:  

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

      ΔΑΠΑΝΗ   
             (€) 

1. ▪ Μίσθωση εξοπλισμού  βάθρων  
ναυαγοσωστών +Φαρμακείο ,συσκευή απινίδωσης, Σανίδα 

ακινητοποίησης, πτυσσόμενο φορείο  και  Μηχανοκίνητο σκάφος με 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις δαπάνες καθημερινής λειτουργίας 
σκάφος 3,3μ 
 

▪ Μηχανοκίνητο σκάφος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις 
δαπάνες καθημερινής λειτουργίας 5 μέτρων (25 ημέρες ) 2τεμ 

 
▪ Ατομικό Σκάφος – Θαλάσσιο Μοτοποδήλατο με τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό καθημερινής λειτουργίας 
 
 

 

                                   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  Α  

2.                                     Δαπάνη μισθοδοσίας  
 

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β  

3. Μίσθωση βάθρων ναυαγοσωστών  

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ  

4.  
Δαπάνες management - οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης 
εργασιών 

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ  

5.   



Δαπάνη  Αποθήκευσης -μεταφοράς συντήρησης σωστικών λέμβων 
/σκαφών  
 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε  

6. Δαπάνες οριοθέτησης παραλιών – Σήμανση ορίων κολύμβησης Χ 98 
ημέρες 
 

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ζ  

Συνολική δαπάνη Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ  

 
Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω 
συνολικού ποσού. 

 

Άρθρο 4 

     Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 

Α. Του αναδόχου  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει κάθε όρο της απόφασης Οικονομικής 

Επιτροπής με  αριθμό πρωτ.:…………/2022 (ΑΔΑ:……………… & (ΑΔΑΜ: 

22AWRD………………………)          για την ανάδειξη του οικονομικού Φορέα  

…………………………..      που εδρεύει στην οδός: ………………………..  ,  ΑΦΜ:……………..  ,Δ.Ο.Υ 

:……………….                 ως αναδόχου της  υπηρεσίας      με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  »  .  

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να προβεί σε εργασίες την επομένη της υπογραφής του 

συμφωνητικού και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της υπηρεσίας 

Β. Του Δήμου 

Ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί τον ανάδοχο  Οικονομικό 

φορέα     για κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών      που καταθέτει.                                            

Άρθρο 5 

                                                Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 191 ή στο άρθρο 203 , κατά περίπτωση, του Ν. 4412/2016 

Άρθρο 6 



                                                                Τιμές μονάδος 

Οι τιμές  μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη 

την διάρκεια της υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 

Στη συμβατική αξία των υπηρεσιών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου 

κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δοθεί υποχρεωτικά σε «ευρώ».  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, το κόστος μεταφοράς του 

εξοπλισμού  και φορτοεκφόρτωσής τους στους χώρους του Δήμου βάσει της α/α 15/2022 

Τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσών του Δήμου , κάθε άλλη απαιτούμενη 

δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού και των ασφαλιστικών του 

εισφορών καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. 

 
  Άρθρο 7ο  

Πληρωμή παρεχόμενων εργασιών 
 

Στο τέλος κάθε μήνα κατά την διάρκεια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο 
ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την εργασία που έχει εκτελέσει. 
Η πληρωμή του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καταβληθεί  σε μηνιαίες 
δόσεις ή με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας  στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.  Θα συντάσσεται γι’ αυτό πρωτόκολλο παραλαβής 
εργασιών που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση αυτών από την αρμόδια Επιτροπή   
(άρθρο 208 παρ.10 του Ν.4412/2016 και άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016). Το 
πρωτόκολλο αυτό θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου 
μήνα ή της ολοκλήρωσης του ναυαγοσωστικού έργου και του αντίστοιχου τιμολογίου του 
αναδόχου.  
Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία μπορεί κατά τον έλεγχο της δαπάνης να ζητήσει 
οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται για την πληρωμή των εργασιών με βάση τα 
προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνει 
απαραίτητο για την πληρωμή του αναδόχου, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής.  
Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες και εφ' 
όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 
έχει καταλογιστεί ποσό εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτό 
θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το 
τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.  
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας  υποχρεούται να πληρώνει όλα τα λιμενικά πρόστιμα 
που τυχόν θα προκύψουν καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.  
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, 
ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν 
έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε 
μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί 
στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 



                                                                        

                                                                     Άρθρο 8 

  Λύση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας μέχρι  την 

ολοκλήρωση της υπηρεσίας  ή την εξάντληση του συμβατικού ποσού . 

   Άρθρο 9 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, 

επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

Ο Οικονομικός Φορέας δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω και τα 

αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη. 

Αφού συντάχθηκε το παρών Ιδιωτικό Συμφωνητικό, αναγνώσθηκε και 

υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Το συμφωνητικό συντάχθηκε σε (4) πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) έλαβε ο 

ανάδοχος οικονομικός Φορέας    . 

                                                      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                                                            

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

                     ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
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