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ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8039/1/67-ε 
 

« Αναρτητέα στο διαδίκτυο »  
 « Αναρτητέα στο Μητρώο » 

 
 
 

Κέρκυρα 22 Μαρτίου 2017 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 03/2017 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
     Για την κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων 
εντός οικοπέδου της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας και ασφαλτόστρωση τμήματος του 
οικοπέδου, σύμφωνα με την από 27-01-2017 
Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμό της 
Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης / Τμήμα 
Κτιριολογικής Υποδομής του Α.Ε.Α. προς κάλυψη 
αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, 
προς το σκοπό μείωσης του γενικότερου κόστους 
προμηθειών υγρών καυσίμων. 
    Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού 
Κατσιμίδη στην περιοχή Μεγαλομάτα – Τρία 
Γεφύρια στην Κέρκυρα και χρησιμοποιείται ως 
χώρος στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων. 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο 
Παράρτημα Α’) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.520,00 €  

 
  

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α-98). 
β. Των άρθρων 24, 66 & 68 του Ν. 4270/2014 ‘‘Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π. ’’(Α.143), 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4337/15 (Α.129) 
γ. Του Νόμου Ν.1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 65,66,77,100 και 131 του Ν.4270/2014, 

Π.Δ.394/1996 και Ν.2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, 
σε συντρέχουσα περίπτωση. 

δ. Του άρθρου 6 " Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας" του ν. 2452/1996 "Ρύθμιση θεμάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των 
διατάξεων του ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις" (Α'- 283), όπως ισχύουν . 

ε. Του Ν. 2800/2000 ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α ́-41), όπως ισχύουν. 

στ. Του Ν.2859/2000, άρθρο 27 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’(Α ́-248), όπως 
ισχύουν. 

ζ. Του ν. 3861/2010 " Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις" 

η. Του Ν.3863/2010, Αρ.68 Παρ.1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 
θ. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 
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ι. Του Ν.4223/2013 (Α.287) άρθρ. 28, και αρ.4 Οδηγίας 2011/7- Υποπαράγραφος Ζ5_Συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών. 

ια. Του Ν.4249/2014 ‘’Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ….. και άλλες διατάξεις’’ (Α ́-73), όπως 
ισχύουν. 

ιβ. Του Ν.4270/2014 ‘’Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’ (Α ́-143), όπως ισχύουν 

ιγ. Του Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

ιδ. Του Ν.4320/2015 (Α-29)«Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις». 

ιε. Του Ν.4337/2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

ιστ. Του Ν.4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),…… 
και άλλες διατάξεις. 

ιζ. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

ιη. Του ΠΔ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων τους» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ιθ. Του ΠΔ. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας». 
κ. Του ΠΔ. 24/2015 (Α.20) από 27/01/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 

της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 
κα. Του ΠΔ. 131/2016 (Α.235) από 16/12/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και 

Πληρωμών Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπ. 
Εσωτ-Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού». 

κβ. Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.145). 
κγ. Του Ν.4444/2016 «Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2017» (Α.234) 
Κδ. Την υπ’ αρίθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24-12-2015 απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά 
όργανα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. ΓΔΟΕΣ/1/2/284-β’ από 21-10-2016 απόφαση 

κε. Υπ΄αριθ. 158/2016 από 16/11/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων περί «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών.»(Β΄-3698). 

κστ. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και 
παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. 

κζ. Του Π.Δ. 1224 της 29.9/15.10.1981 (ΦΕΚ 303Δ΄) "Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και 
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών 
ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών" καθώς και των μεταγενέστερων 
τροποποιήσεων αυτού 

κη. Του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α 46/03-03-2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις 

κθ. Της υπ’ αρ. πρωτ. 30505/1252/17.05.2000 Οδηγίας της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,  

λ. Της ΚΥΑ 10245/713/97 (ΦΕΚ Β΄ 311)  
λα. Της υπ' αρ. πρωτ. 48959 Φ.701.2 / 02.10.2000 Απόφασης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 

Σώματος  
λβ. Του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α΄ 16/06/2006) 
 
2. Τις αποφάσεις: 
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α. Την υπ’ αριθ. 8039/7111/17/10019 από 09-02-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
Α.Δ.Α.: ΩΙΛΧ465ΧΘ7-ΕΘ5 και Α.Δ.Α.Μ.: 17REQ005820249 

β. Την υπ’ αριθ. 8039/1/67-δ από 22-03-2017 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Α. Κέρκυρας που 
αφορά στη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
1. Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
για την κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός οικοπέδου της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας και ασφαλτόστρωση τμήματος του οικοπέδου , σύμφωνα με την από 27-01-2017 Τεχνική 
Περιγραφή – Προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης / Τμήμα Κτιριολογικής 
Υποδομής του Α.Ε.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. 
Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Κατσιμίδη στην περιοχή Μεγαλομάτα – Τρία Γεφύρια 
στην Κέρκυρα και χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων. 

 
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από  ελάχιστη προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών, 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 121 
Ν.4412/2016.  
 
3. α. ΤΟΠΟΣ  - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας- 
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 

 (2ος Όροφος) - 
Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 

22-03-2017 11-04-2017 Μεγάλη 
Τρίτη 11:00΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ όπως αναλυτικά περιγράφεται στο «Παράρτημα Α΄» της παρούσας. 

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ Πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι Ευρώ   
#59.520,00 € # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (πλήρης 
αποπεράτωση)  ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης (επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μεγαλύτερου 
προσφερομένου χρόνου). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΟΥ  ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τακτικός Προϋπολογισμός 2017  
Φορέας: 07 - Ε.Φ.:410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»    

Κ.Α.Ε. 1919 «Κατασκευές» 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV 45223720-9 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) 
 

 5,6328 % Που αναλύονται ως εξής: 
α) 2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (στην καθαρή 
αξία) 
β) 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ. (στην καθαρή αξία) 
γ) τέλη χαρτοσήμου 2% επί των παραπάνω 
κρατήσεων και 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του τέλους 
χαρτοσήμου 
ε) 0,06% υπέρ Αρχής Δημοσίων συμβάσεων(στην καθαρή αξία) 
στ)  τέλη χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης υπέρ ΑΔΣ (ε) και 20% 
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του τέλους χαρτοσήμου της ΑΔΣ 

ΦΟΡΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

  Κατά την πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών θα παρακρατείται 
ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/13 φόρος 
εισοδήματος. (8% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων). 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρακράτηση αφορά προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική 
δήλωση του προμηθευτή. 
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 β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στο ίδιο μέρος με 
τους ίδιους όρους, όπως αυτοί ορίζονται στη παρούσα, την Πέμπτη 20-04-2017 και 
ώρα 11:00΄.  

γ. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας και ώρας του 
διαγωνισμού, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται  από την Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 
δ. Η αποσφράγιση των εμπροθέσμως κατατεθησόμενων προσφορών γίνεται δημόσια, όπως 
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ παρούσης, από την Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
ε. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ημέρες. 
 
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β. Ενώσεις παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
γ. Συνεταιρισμοί. 
δ. Κοινοπραξίες παρόχων.  
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να 

λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να 
υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 
που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής : 
   -  Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ.ή Ν.Π.Ι.Δ. ή 
Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
   -  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις ανωτέρω 
κυρώσεις σε χώρες τις Ε.Ε. 
6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα 
επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής: 

α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (σελ. 5-23) 

β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄(σελ. 24) 

γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄(σελ. 25-29) 

δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄(σελ. 30-31) 

ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄(σελ. 32-34) 

στ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄(σελ. 35-60) 

7. Το κείμενο της παρούσας έχει αναρτηθεί την 22-03-2017 στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 
(www.diavgeia.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων 
(www.eprocurement.gov.gr) και απεστάλη  στο Επιμελητήριο Κέρκυρας (http://www.corfucci.gr) 
προς δημοσίευση . Επίσης έχει αναρτηθεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας 
8. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από 
την Υπηρεσία μας ( τηλ.: 2661029134-5-6 , φαξ: 2661035889) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.-  

 Ο  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ιωάννης ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 
Ταξίαρχος 
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 (ανήκει στην υπ. αριθ. 8039/1/67-ε  από  22-03-2017 απόφαση/διακήρυξη) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,     27 Ιανουαρίου 2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ       

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

(Αφορά στην Κατασκευή Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων σε χώρο αρμοδιότητας Δ.Α. Κέρκυρας 
και ασφαλτόστρωση τμήματος του οικοπέδου) 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξύτατο πρόβλημα προμήθειας καυσίμων κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α. Κέρκυρας, από το ελεύθερο εμπόριο, προτείνεται η 
κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων σε οικόπεδο-χώρο αρμοδιότητας ανωτέρω 
Διεύθυνσης. Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Κατσιμίδη στην περιοχή 
Μεγαλομάτα – Τρία Γεφύρια στην Κέρκυρα και χρησιμοποοιείται ως χώρος στάθμευσης 
υπηρεσιακών οχημάτων. 

Η όλη κατασκευή θα είναι σύμφωνη με το Π.Δ. 1224 της 29.9/15.10.1981 (ΦΕΚ 303Δ΄) "Περί 
όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων 
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει 
κατοικημένων περιοχών" καθώς και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού, του Ν. 
2801/2000 (ΦΕΚ 46Α703.03. 2000), της υπ’ αρ. πρωτ. 30505/1252/17.05.2000 Οδηγίας της 
Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, της ΚΥΑ 
10245/713/97 (ΦΕΚ Β΄ 311) και της υπ' αρ. πρωτ. 48959 Φ.701.2 / 02.10.2000 Απόφασης 
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και του Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α΄ 16/06/2006) 

 Το πρατήριο θα είναι δια μονίμων αντλιών ηλεκτρονικών, ιδιωτικής χρήσης για την 
εξυπηρέτηση οδικών οχημάτων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, ενώ το 
ακριβές σημείο εγκατάστασης θα αποφασιστεί κατόπιν συνεννόησης της Δ.Α. με τον 
Ανάδοχο.  

 Σε εμφανές σημείο θα τοποθετηθεί πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 1.00 Χ 0,50 m και επί 
της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη "ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ". 

 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει το κέντρο των αντλιών, τα φρεάτια των 
δεξαμενών και τα επιστόμια εξαέρωσης, να απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των σαράντα 
(40) μέτρων από τον άξονα του διαδρόμου δουλείας διέλευσης εναέριων γραμμών μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας τάσης εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) βολτ και άνω. 

 Η τοποθέτηση των δεξαμενών πρέπει να είναι τέτοια ώστε το βυτιοφόρο κατά την 
εκφόρτωση του περιεχομένου του και πλήρωση των δεξαμενών να προσέρχεται στο σημείο 
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πλήρωσης των δεξαμενών άνευ οπισθοπορείας, να μην εμποδίζει την κυκλοφορία της κυρίας 
οδού και να μην εμποδίζει την ορατότητα των οδηγών άλλων διερχομένων οχημάτων και των 
χειριστών. 

  Το έδαφος του χώρου πλήρωσης των δεξαμενών, να έχει κλίση ώστε να είναι δυνατή ή άνευ 
λειτουργίας του κινητήρα του, κίνηση του βυτιοφόρου. 

 Η ακριβής θέση του πρατηρίου υγρών καυσίμων θα καθοριστεί από την επίβλεψη του έργου, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις Υπηρεσιακές ανάγκες. 

 Σε περίπτωση που από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2006, του ν. 2801/2000 ή οποιασδήποτε 
άλλης ισχύουσας νομοθεσίας,  περιλαμβάνονται και επιπλέον απαιτήσεις που δεν 
συμπεριλαμβάνονται – περιγράφονται ως κατωτέρω, ισχύουν οι απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και θα τοποθετηθούν χωρίς επιπλέον κόστος για τον ανάδοχο.  

Επιπλέον θα ασφαλτοστρωθεί μέρος του οικοπέδου και συγκεκριμένα 1.000 τ.μ. αυτού. Η 
ακριβής επιφάνεια που θα ασφαλτοστρωθεί θα υποδειχθεί από την Δ.Α. Κέρκυρας. 

 Πιο αναλυτικά το σύνολο των απαιτουμένων εργασιών του αντικειμένου του έργου 
περιλαμβάνει: 

1.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

 Η τοποθέτηση της αντλίας θα γίνει επί της νησίδας εντός μεταλλικού ερμαρίου από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με θύρες. Το πλάτος της νησίδας θα είναι 1m. Το ύψος της νησίδας 
από το οδόστρωμα σταθμεύσεως ορίζεται δεκαπέντε 15cm. 
 Το μήκος και η μορφή της νησίδας θα είναι τέτοια που θα επιτρέπουν την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των προς ανεφοδιασμό οχημάτων και την εύρυθμη λειτουργία της 
εγκατάστασης. 
 Η επίστρωση της νησίδας θα είναι αντιολισθητική. 
 Επί της νησίδας θα τοποθετηθούν παροχή ύδατος και αέρα. Η νησίδα αντλιών θα 
καλύπτεται με στέγαστρο. 
 Το στέγαστρο σε ύψος τουλάχιστον 3 m θα κατασκευασθεί από δύο ορθοστάτες 
τετραγωνικής διατομής. 
 Οι διατομές του στεγάστρου και των ορθοστατών θα προκύψουν από στατική μελέτη που θα 
εκπονήσει ο ανάδοχος και θα παραδώσει στην επίβλεψη του έργου, θα είναι δε τετραγωνικής 
διατομής και πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 6mm. 
 Η στατική μελέτη θα γίνει και για τη θεμελίωση του στεγάστρου που θα κατασκευασθεί 
σύμφωνα με αυτήν. 
 Η πάνω επιφάνεια της στέγης θα κατασκευασθεί από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm, 
η δε κάτω επιφάνεια από λωρίδες αλουμινίου λευκές πλάτους περίπου 10cm. Το μήκος της 
στέγης θα είναι τουλάχιστον 4m ενώ το πλάτος της 4m. 
 Η όλη κατασκευή θα βαφεί με δύο στρώσεις μίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ντούκο 
λευκό. 
 Στην παρούσα συμπεριλαμβάνεται και αεροσυμπιεστής, για την πλήρωση με αέρα των 
ελαστικών των οχημάτων, καθώς και τοποθέτηση παροχής ύδατος (βρύση), πλήρως 
τοποθετημένα εντός μεταλλικού ερμαρίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

 (1 τεμ) 
(Κωδ.Άρθ. Ν.ΣΧ) 
 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
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Για την εξυπηρέτηση των αναγκών θα τοποθετηθούν οι κάτωθι υπόγειες δεξαμενές 
αποθήκευσης υγρών καυσίμων διπλού τοιχώματος : 
 
α. Μία (1) δεξαμενή για αποθήκευση αμόλυβδης βενζίνης χωρητικότητας 15 m3 
β. Μία (1) δεξαμενή για αποθήκευση πετρελαίου χωρητικότητας 15 m3 
 
Κάθε δεξαμενή : 
 
Α. Είναι κυκλικής διατομής χωρητικότητας 15 m3  
 
Β. Διπλού τοιχώματος 
 
 Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής διπλού τοιχώματος λειτουργεί ως  περίβλημα 
ανάσχεσης διαρροών. Στο χώρο μεταξύ των δύο τοιχωμάτων θα  τοποθετηθούν μόνιμα 
ηλεκτρονικά μέσα ελέγχου πιθανούς διαρροής. 
 
Γ. Μεταλλικά  κατασκευασμένες από χαλυβδοελάσματα κατάλληλα συγκολλημένα 
σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς. 
 Το πάχος των τοιχωμάτων των μεταλλικών δεξαμενών είναι : το εσωτερικό τοίχωμα 6 mm 
και το εξωτερικό τοίχωμα 4 mm, κατάλληλης διαμέτρου. 
 Η μεταλλική δεξαμενή, εξαρτήματα και σωληνώσεις προστατεύονται έναντι της διάβρωσης 
με εξωτερική επικάλυψη των μεταλλικών επιφανειών, ομοιόμορφα και ισοπαχώς με 
εποξειδικά υλικά (Aquafin). 
 
Δ. Είναι εξοπλισμένη με ανθρωποθυρίδα που προσαρμόζεται με κοχλίες πάνω στην  
δεξαμενή, ώστε να μπορεί να αφαιρείται προς επιθεώρηση. 
 Κάθε ανθρωποθυρίδα  περιβάλλεται  από  ειδικό μεταλλικό   απολύτως  στεγανό  φρεάτιο, 
ως  περίβλημα  ανάσχεσης  διαρροών ,  ανθεκτικό  στην  διάβρωση , το οποίο καλύπτεται  
από  ειδικό  υδατοστεγές  κάλυμμα ,  ικανό  να  παραλάβει  το  βάρος  των  διερχόμενων  
οχημάτων . Τα  φρεάτια  αυτά  και  τα  καλύμματα  είναι  σχεδιασμένα  και  τοποθετημένα έτσι 
ώστε να μην μεταφέρουν φορτίο από την πλάκα  του  οδοστρώματος  στην  υπόγεια  
δεξαμενή. 
 Κάθε φρεάτιο έχει σαφή σήμανση του προϊόντος της δεξαμενής. 
 
Ε. Στον πυθμένα της δεξαμενής και συγκεκριμένα κάτω από κάθε άνοιγμα πληρώσεως 
ή μετρήσεως της στάθμης, υπάρχει χαλύβδινη πλάκα που προστατεύει την δεξαμενή από 
πλήγματα προερχόμενα από την επαναλαμβανόμενη εισροή καυσίμου και από την ράβδο 
μέτρησης. 
 
ΣΤ. Τα πώματα των σωλήνων πληρώσεως και μετρήσεως στάθμης κοχλιούνται και είναι 
κατασκευασμένα από ορείχαλκο, υλικό που δεν διαβρώνεται σε περιβάλλον καυσίμων και δεν 
δημιουργεί κίνδυνο σπινθηρισμού, σε περίπτωση κρούσεως αυτού με κάποιο μεταλλικό 
στοιχείο. 
 
Ζ. Υπάρχει ράβδος μέτρησης του περιεχομένου της δεξαμενής, με κατάλληλες  
υποδιαιρέσεις, κατασκευασμένη από ορείχαλκο. 
 
Η. Είναι εξοπλισμένες με διάτρητο σωλήνα – οδηγό της ράβδου μέτρησης (βέργας) 
μήκους 50 cm. 
 
Θ. Είναι εξοπλισμένες με σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής, ο οποίος φθάνει μέχρι 
ύψους 15 cm από τον πυθμένα και η απόληξή του είναι κομμένη υπό γωνία 45 μοιρών, ώστε 
η εκροή του καυσίμου να γίνεται προς την πλέον απομακρυσμένη πλευρά του κυλίνδρου της 
δεξαμενής. 
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 Λόγω του ότι τα στόμια πλήρωσης των δεξαμενών βρίσκονται μέσα στο φρεάτιο των 
δεξαμενών δεν χρειάζεται εγκατάσταση ειδικής διάταξης αποφυγής υπερχειλίσεως (overfill 
protection).    
 
Ι. Είναι εξοπλισμένες με σωλήνα αναρρόφησης του καυσίμου, ο οποίος αρχίζει 10 
περίπου εκατοστά από τον πυθμένα και προσαρμόζεται κατάλληλα στην ανθρωποθυρίδα. 
 
ΙΑ. Φέρουν πινακίδιο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή της 
δεξαμενής το έτος κατασκευής οι διαστάσεις και η χωρητικότητά της, προσαρμοσμένο σε 
εμφανές σημείο της ανθρωποθυρίδας. 
 
ΙΒ. Φέρουν πινακίδιο με ένδειξη του προϊόντος της δεξαμενής. 
 
ΙΓ. Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας των αντλιών με καύσιμο από τις δεξαμενές είναι 
γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες διαμέτρου 1 ½  διπλού τοιχώματος. Οι σωληνώσεις και τα 
εξαρτήματα διασύνδεσης των μερών που τις αποτελούν είναι από εγκεκριμένα υλικά. 
 Οι σωληνώσεις αμέσως μετά την εγκατάστασή τους και πριν τον οριστικό εγκιβωτισμό τους, 
υποβάλλονται σε ελέγχους στεγανότητας σε πίεση της τάξεως του 150 % της κανονικής 
πιέσεως λειτουργίας. 
 Οι σωληνογραμμές καυσίμου έχουν κλίση 1% από τις αντλίες προς τις δεξαμενές (ανώτερο 
σημείο οι αντλίες). 
 Λόγω του ότι υπάρχουν φορτία από κίνηση οχημάτων, η απόσταση των σωληνώσεων από 
το κατάστρωμα του πρατηρίου είναι 26 cm συμπεριλαμβανομένης και της πλάκας. Ο 
υδροφόρος ορίζοντας δεν μπορεί να ανέλθει έως το ύψος της δεξαμενής. 
 
ΙΔ. Στην συγκεκριμένη εγκατάσταση δεξαμενής διπλού τοιχώματος έχει επιλεγεί η 
μέθοδος ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ. 
 Ο έλεγχος διακένου δεξαμενών διπλού τοιχώματος για πιθανές διαρροές γίνεται με τη χρήση 
αισθητήρων που ελέγχουν μια προκαθορισμένη στάθμη του υγρού (αιθυλογλυκόλη), 
σκοπίμως εγκλωβισμένη στο διάκενο της δεξαμενής. 
 Σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλεται η στάθμη του υγρού αυτό αποτελεί ένδειξη ύπαρξης 
διαρροής.   
 Λόγω εγκατάστασης δεξαμενής διπλού τοιχώματος θα εγκατασταθεί ένα φρεάτιο ελέγχου 
διαρροών (θα απεικονίζεται  στην  κάτοψη) 
 Μέσω των φρεατίων ελέγχου διαρροών μπορεί να ανιχνευθεί ή και να ανακτηθεί ποσότητα 
πετρελαιοειδών από το έδαφος που μπορεί να οφείλεται σε διαρροή δεξαμενών ή και 
σωληνώσεων. 
 Το φρεάτιο αυτό είναι διαμέτρου 100 mm και είναι ανθεκτικό στη  διάβρωση από νερά ή 
καύσιμα. 
 Ο έλεγχος  των φρεατίων γίνεται μηνιαία ως εξής : 
 Στο κάτω μέρος της βέργας μέτρησης καυσίμων βάζουμε αλοιφή καυσίμου και την 
τοποθετούμε μέσα στο φρεάτιο ελέγχου διαρροών. Σε περίπτωση που υπάρχει ίχνος 
καυσίμου, τότε η αλειφομένη επιφάνεια αλλάζει χρώμα και γίνεται συνήθως κόκκινη ή κίτρινη.      
 Ο πυθμένας του φρεατίου ελέγχου, βρίσκεται 300 mm πιο χαμηλά από το κατώτερο σημείο 
της δεξαμενής ή των σωληνώσεων και περιβάλλεται από λεπτόκοκκο χαλίκι σε ακτίνα 300 
mm. 
 Τo τοίχωμα του φρέατος είναι διάτρητος ειδικός πλαστικός σωλήνας ο οποίος επιτρέπει τη 
διέλευση υγρών όχι όμως και στερεών. 
 
ΙΕ. Για να διασφαλισθεί η επάρκεια της αντιδιαβρωτικής προστασίας των δεξαμενών 
απαιτείται να γίνεται έλεγχος με δοκιμές στεγανότητας 10 χρόνια μετά την πρώτη 
εγκατάστασή τους και στη συνέχεια κάθε 5 χρόνια με ευθύνη του πρατηριούχου.  
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 Οι δοκιμές αυτές γίνονται με ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας που μπορεί να 
βασίζονται σε έλεγχο της στάθμης, έλεγχο με βάση ακουστικές μεθόδους, έλεγχο τύπου 
Sonar ή άλλες αναγνωρισμένες μεθόδους. 
 Οι δεξαμενές που έχουν αντιδιαβρωτική προστασία υποβάλλονται σε δοκιμές στεγανότητας 
10 χρόνια μετά την πρώτη εγκατάσταση και εν συνεχεία κάθε 5 χρόνια, εκτός εάν τοποθετηθεί 
κάποιο σύστημα ελέγχου διαρροών. 
 
ΙΖ.  ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 Το σύστημα γείωσης των δεξαμενών θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, BS-
EN 60079 και BS 6651. 
 Όλα τα μεταλλικά μέρη των δεξαμενών αλλά και το πλαίσιο του φρεατίου γεφυρώνονται 
κατάλληλα μεταξύ τους, με γυμνό πολύκλωνο χάλκινο αγωγό γειώσεως, μέσω κατάλληλων 
ακροδεκτών (‘’κος’’) και γειώνονται με ειδικούς συμπαγούς ράβδους γείωσης (οι οποίες είναι 
επισκέψιμες μέσω ειδικού φρεατίου), ώστε να επιτυγχάνεται αντίσταση γείωσης μικρότερη ή 
ίση των 7 Ω. Η γείωση των δεξαμενών δεν είναι ανεξάρτητη από την γείωση της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης του κτιρίου και αποσκοπεί στην αποφυγή δημιουργίας διαφορετικών 
δυναμικών μεταξύ των δεξαμενών και του πρατηρίου. 
 Η γείωση των δεξαμενών θα επιτευχθεί με τον εξής τρόπο : 
 Με τη χρήση ραβδοειόών γειωτών κυκλικής διατομής ελάχιστου μήκους 1,5 μέτρου (με τη 
δημιουργία κλασσικού τρίγωνου γείωσης). 
 Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50164 και οι ράβδοι είναι χαλύβδινοι 
επιχαλκωμένοι. Οι ράβδοι συνδέονται μεταξύ τους με αντίστοιχου υλικού αγωγό γείωσης, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι προστατευμένος μέσα σε χαλύβδινο σιδηροσωλήνα προστασίας. 
 Ειδικότερα για τους επιχαλκωμένους γειωτές η σύνδεση θα γίνει με χάλκινο καλώδιο 
διατομής 25 mm2. Για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης δε θα συνυπάρχουν στον 
ίδιο χώρο διαφορετικά υλικά, ούτε θα γίνεται απευθείας σύνδεση με αγωγούς διαφορετικών 
υλικών. Η απόσταση μεταξύ των γειωτών θα είναι τουλάχιστον 1,5 φορά του βάθους έμπηξης 
για να επιτευχθεί όσο το δυνατό χαμηλότερη τιμή στην αντίσταση γείωσης. Τα καλώδια 
γεφύρωσης των γειωτών θα τοποθετηθούν σε βάθος 30 εκ. από την επιφάνεια του εδάφους. 
 Για κάθε γειωτή θα υπάρχει ξεχωριστό φρεάτιο γείωσης για την επιθεώρηση και σύσφιξη 
των κοχλιών και μέτρηση της γείωσης, με αντίστοιχη πινακίδα ένδειξης. 
 
ΙΗ. Τοποθέτηση  δεξαμενών 
 Η δεξαμενή πριν την εγκατάστασή της εντός του εδάφους δοκιμάζεται και επιθεωρείται όπως 
προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πλήρωση με νερό, 
εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα και εξωτερικός έλεγχος με σαπουνόνερο), με ευθύνη των 
εκμεταλλευτών των πρατηρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί η στεγανότητά  της. 
 Η δεξαμενή του πρατηρίου τοποθετείται υπόγεια στο έδαφος και σε βάθος τέτοιο ώστε το 
ανώτερο σημείο του καλύμματος της ανθρωποθυρίδας της, είναι 70 cm από  την επιφάνεια 
του καταστρώματος. 
 Λόγω του ότι οι δεξαμενές είναι διπλού τοιχώματος δεν τοποθετούνται εντός ετέρου 
περιβλήματος ανάσχεσης διαρροών. 
 Για την τοποθέτηση αυτών ισχύουν επίσης τα εξής : 
1. Η θέση εκσκαφής δεν επηρεάζει ή επηρεάζεται από τα θεμέλια υπαρχόντων  
κτισμάτων. 
2. Οι δεξαμενές περιβάλλονται από συμπιεσμένα υλικά πλήρωσης σε απόσταση 
τριανταπέντε εκατοστών . 
3. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δεξαμενών αλλά και μεταξύ των παρειών της 
εκσκαφής είναι 70 cm.  
4. Μετά την κάλυψη των δεξαμενών θα κατασκευαστεί πλάκα – βάση, από οπλισμένο 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, πάχους τουλάχιστον 20 cm. Σε κάτοψη, η βάση θα εκτείνεται 
σε απόσταση τουλάχιστον 1m περιμετρικά των δεξαμενών. 
5.       Θα κατασκευασθεί φατνίο χωρητικότητας περίπου 32 m3 διπλού τοιχώματος από 
οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των δεξαμενών εντός αυτού.   
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ΙΘ. Οι δεξαμενές θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ADR. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες χωματουργικές και οικοδομικές 
εργασίες. 

(1 τεμ) 
(Κωδ.Άρθ. Ν.ΣΧ) 
 
 
 
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Αναφορικά με τα μέτρα και τις διατάξεις που χρησιμοποιούνται για προστασία έναντι 
διαρροών καυσίμου και εντοπισμό τους ισχύουν τα ακόλουθα: 
 Σε όλες τις εγκαταστάσεις πρέπει να εφαρμόζεται τουλάχιστον μία μέθοδος ελέγχου 
διαρροών από δεξαμενές και σωληνώσεις. Ο έλεγχος διαρροών μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με τις ακόλουθες μεθόδους και μέσα (Α ή Β) : 
 
Α.  Έλεγχος διακένου δεξαμενών διπλού τοιχώματος. Ο έλεγχος διακένου δεξαμενών 
διπλού τοιχώματος για πιθανές διαρροές μπορεί να γίνεται με την χρήση διαφόρων μεθόδων 
και μέσων, όπως χρήση αισθητήρων που ανιχνεύουν ύπαρξη υδρογονανθράκων ή νερού, 
έλεγχος μιας προκαθορισμένης πίεσης στο διάκενο, οπτικός ή άλλος έλεγχος στάθμης υγρού 
σκοπίμως εγκλωβισμένου εντός του διακένου της δεξαμενής. Σε κάθε περίπτωση που 
μεταβάλλεται η παράμετρος που ελέγχεται (όπως πτώση της πίεσης στο διάκενο), αυτό 
αποτελεί ένδειξη ύπαρξης διαρροής. 
 
Β.  Έλεγχος μέσω φρεατίων ελέγχου διαρροών. Στις νέες εγκαταστάσεις πρατηρίων 
διανομής καυσίμων απαιτείται η ύπαρξη φρεατίων ελέγχου διαρροών (monitoring wells). 
Μέσω των φρεατίων ελέγχου διαρροών πρέπει να μπορεί να ανιχνευθεί ή και να ανακτηθεί 
ποσότητα πετρελαιοειδών από το έδαφος, που μπορεί να οφείλεται σε διαρροή δεξαμενών ή 
σωληνώσεων. Τα φρεάτια αυτά πρέπει να είναι διαμέτρου τουλάχιστον εκατό (100) χιλιοστών 
και να ανθίστανται στη διάβρωση από νερό ή πετρελαιοειδή. Εντός των φρεατίων μπορούν 
να τοποθετηθούν αισθητήρες που θα ελέγχουν συνεχώς την ύπαρξη καυσίμου ή την ύπαρξη 
ατμών υδρογονανθράκων ή την ύπαρξη υδρογονανθράκων σε υπόγεια ύδατα. Σε περίπτωση 
που δεν χρησιμοποιούνται αισθητήρες συνεχούς παρακολούθησης των φρεατίων πρέπει να 
γίνεται έλεγχος των φρεατίων με χειροκίνητα μέσα, τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως. Ο 
πυθμένας του φρεατίου ελέγχου πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 300 mm πιο χαμηλά από το 
κατώτερο σημείο της δεξαμενής ή των σωληνώσεων και να περιβάλλεται από λεπτόκοκκο 
χαλίκι σε ακτίνα τουλάχιστον 300 mm. Το τοίχωμα του φρέατος πρέπει να είναι τέτοιας 
κατασκευής ώστε να επιτρέπει την διέλευση υγρών, όχι όμως και στερεών (συνήθως είναι 
ένας διάτρητος ειδικός πλαστικός σωλήνας, ο οποίος επί πλέον περιβάλλεται από ειδικό 
ύφασμα − φίλτρο). Σε εγκαταστάσεις όπου δεν χρησιμοποιούνται δεξαμενές διπλού 
τοιχώματος με κάποιο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο διάκενο μεταξύ των δύο 
τοιχωμάτων, πρέπει να τοποθετηθούν φρεάτια ελέγχου διαρροών (με ηλεκτρονικό ή άλλο 
μέσο εντοπισμού υδρογονανθράκων), ως εξής: 

 
Πλήθος δεξαμενών   Απαιτούμενα Φρεάτια 

1     2 
2 − 6     4 

Άνω των 6    6 
 
 Σε εγκαταστάσεις με δεξαμενές διπλού τοιχώματος με κάποιο σύστημα ανίχνευσης διαρροής 
στο διάκενο μεταξύ των δύο τοιχωμάτων, ένα φρεάτιο ελέγχου σε κατάλληλη θέση αρκεί. 

ΑΔΑ: Ω97Κ465ΧΘ7-9ΡΣ



11 
 

Φρεάτια ελέγχου διαρροών πρέπει να χρησιμοποιούνται και κατά μήκος των 
σωληνογραμμών μεταφοράς καυσίμων. Όλα τα φρεάτια ελέγχου πρέπει να σφραγίζονται από 
ειδικά απολύτως στεγανά καλύμματα, επί του καταστρώματος του πρατηρίου. 
 
Γ. Τα φρεάτια επάνω στα οποία εδράζονται οι αντλίες νησίδας ή οι διανομείς πρέπει να 
είναι μεταλλικά ή πλαστικά, απολύτως στεγανά και να παρέχεται η δυνατότητα οπτικού 
ελέγχου πιθανής διαρροής. 
 
Δ.  Οι σωληνογραμμές πιέσεως, θα είναι από σωλήνες διπλού τοιχώματος και πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα οπτικού ελέγχου της ύπαρξης ή όχι διαρροής στη σωληνογραμμή, από 
τα στεγανά φρεάτια από τα όποια αρχίζει ή στα οποία καταλήγει αυτή.  

(1 τεμ) 
(Κωδ.Άρθ. Ν.ΣΧ) 
 
4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα σαν στοιχεία σύνδεσης σωλήνων θα είναι καλής 
κατασκευής και άριστης ποιότητας, απαγορεύεται δε η χρήση αυτών αν φέρουν πόρους. 
Τα πώματα των σωλήνων πλήρωσης και μέτρησης στάθμης θα είναι από ορείχαλκο για να 
μην είναι δυνατή η πρόκληση σπινθηρισμού από τυχόν κρούση αυτών με άλλα σιδηρά 
στοιχεία καθώς επίσης και να μην υπόκειται σε διαβρώσεις συνέπεια επίδρασης των 
στοιχείων του καυσίμου. Τα πώματα αυτά κοχλιώνονται επί των αντίστοιχων σωλήνων με 
κλειδί ή προσαρμόζονται αεροστεγώς επί αυτών με μηχανισμό ταχείας σύνδεσης ενώ 
απαγορεύεται η με κρούση με σφυρί τοποθέτηση αυτών. 
 Η όλη συνδεσμολογία των σωληνώσεων πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα μεταξύ 
των συνδεόμενων μερών και δυνατότητα ευχερούς αποσυναρμολόγησής της εφ’ όσον 
χρειαστεί. 
 Τα κατασκευαζόμενα σπειρώματα πρέπει να είναι πλήρη και λεία, κατά τη σύνδεση δε των 
σωλήνων πρέπει να μην χρησιμοποιηθεί κάναβις αλλά το ειδικό υλικό Sealing Compound. 
 Σε σωληνογραμμές πιέσεως − κατάθλιψης χρησιμοποιούνται ειδικοί, εγκεκριμένοι σωλήνες 
διπλού τοιχώματος, ως μέτρο περιορισμού και ελέγχου πιθανής διαρροής. Σε 
σωληνογραμμές αναρρόφησης (περίπτωση αναρρόφησης καυσίμου από την δεξαμενή με τη 
βοήθεια αντλίας τοποθετημένης επί νησίδας), χρησιμοποιούνται σωλήνες, διπλού 
τοιχώματος. Φρεάτια ελέγχου διαρροών δεν θα χρησιμοποιηθούν εφόσον εγκατασταθούν 
δεξαμενές διπλού τοιχώματος. Η διέλευση όλων των σωληνώσεων μέσω των τοιχωμάτων 
των φρεατίων γίνεται με χρήση ειδικών στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων. 
 Οι σωληνώσεις, αμέσως μετά την εγκατάσταση τους και πριν τον οριστικό εγκιβωτισμό τους, 
πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στεγανότητας σε πίεση της τάξεως του 150% της 
κανονικής πίεσης λειτουργίας 
 Σε χώρους όπου υπάρχουν φορτία από κίνηση οχημάτων η ελάχιστη απόσταση των 
σωληνώσεων από το κατάστρωμα του πρατηρίου είναι εικοσιπέντε (25) εκατοστά 
συμπεριλαμβανομένης και της πλάκας. Ο χώρος γύρω από τις σωληνώσεις γεμίζεται με 
αδρανή υλικά πλήρωσης που συμπυκνώνονται, με ιδιαίτερη προσοχή εφόσον πρόκειται για 
πλαστικούς σωλήνες. 
 
 Τα παρακάτω ισχύουν και για τις δύο δεξαμενές : 
 
Α. Αγωγός πλήρωσης 
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 Ο αγωγός πλήρωσης της δεξαμενής θα είναι διαμέτρου 4΄΄. Το κάτω άκρο του θα είναι 
τετμημένος υπό γωνία 45ο θα απέχει δε τουλάχιστον 150 mm από της κατωτάτης γενέτειρας 
της δεξαμενής για λόγους ταχείας πλήρωσης. 
 Το πάνω άκρο του θα εξέχει 250mm πάνω από την ανθρωποθυρίδα θα είναι δε κατάλληλα 
κοχλιοτομημένο για την κοχλίωση ορειχάλκινου στομίου, κατάλληλου για την προσαρμογή του 
αγωγού πλήρωσης από το βυτιοφόρο, θα φέρει δε κάλυμμα με ελατήριο και ελαστικό 
παρέμβυσμα ώστε μετά την πλήρωση της δεξαμενής να εξασφαλίζεται ερμητικό πωμάτισμα. 
 
 
Β. Αγωγός αναρρόφησης 
 
 Ο αγωγός αναρρόφησης θα είναι διαμέτρου 1 ½΄΄ και θα τοποθετηθεί μούφα εφεδρική για 
την αντιμετώπιση μελλοντικής ανάγκης δεύτερης αναρρόφησης. 
 Το κάτω άκρο του αγωγού θα καταλήγει σε στόμιο ομαλοποίησης της ροής, θα απέχει δε της 
κατωτάτης γενέτειρας της δεξαμενής κατά 100mm. 
 Το πάνω άκρο του θα είναι κοχλιοτομημένο για την προσαρμογή μέσω μαστού κατάλληλης 
γωνιακής βαλβίδας αντεπιστροφής με κατάλληλο σύστημα εξαγωγής της. Το όλο σύστημα 
εξασφαλίζει ταχεία και ευχερή εξαγωγή της βαλβίδας, οπότε αποφεύγονται δαπανηρές 
εκσκαφές, αποτελείται δε από το πώμα της υπό το έδαφος σωλήνωσης, το φρεάτιο και τη 
βαλβίδα. Απαραίτητα πρέπει όλη η κατασκευή να εξασφαλίζει πλήρη στεγανοποίηση έναντι 
κινδύνου διαρροών εύφλεκτων ατμών ή εισόδου ύδατος. 
 Η όλη σωλήνωση αναρρόφησης πρέπει να έχει ομοιόμορφη κλίση 2% από αντλία σε 
δεξαμενή για την αποφυγή εγκλωβισμού παγίδευσης ατμών ή νερού με δυσμενείς συνέπειες 
επί της αναρροφητικής ικανότητας της αντλίας και με όσο δυνατόν λιγότερες καμπύλες. 
 Η σωλήνωση θα πρέπει και στην αναχώρηση εκ της δεξαμενής και στην άφιξη της στην 
αντλία να φέρει ειδικό σύνδεσμο ικανό να απορροφήσει συστολοδιαστολές και μικροκινήσεις 
των σωληνώσεων επί της δεξαμενής.  
Αμέσως μετά τον σύνδεσμο πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ένωση (ρακόρ). Ο ειδικός 
σύνδεσμος στο σημείο άφιξης της σωλήνωσης στην αντλία με την οποία συνδέεται 
κατακόρυφα πρέπει να βρίσκεται στο βάθος 455 mm από της τελικής επιφάνειας του εκ του 
σκυροδέματος δαπέδου της οδού. 
 Οι υπόγειες σωληνώσεις σε όλο το μήκος τους πρέπει να περιβάλλονται σε απόσταση 150 
mm με καθαρή άμμο άνευ γαιωδών προσμίξεων, σκουπιδιών κλπ., ώστε να εμποδίζεται η 
διαβρωτική δράση, να επιτρέπονται μικροκινήσεις των σωληνώσεων και να εξασφαλίζεται ένα 
σταθερό και επίπεδο υπόστρωμα τοποθέτηση τους. Οπωσδήποτε το εξ άμμου υπόστρωμα 
πρέπει να είναι επαρκώς συμπιεσμένο με κατάλληλο μηχάνημα. 
 Το σημείο εξόδου της σωλήνωσης από το έδαφος πρέπει να περιβληθεί με στρώμα από 
γαρμπίλι σε απόσταση έως 20 cm γύρω από το κατακόρυφο τμήμα και από το τέλος του εξ 
άμμου στρώματος ως την αρχή της πλάκας σκυροδέματος και εντός του κενού κάτω από την 
αντλία. 
 
Γ. Αγωγός οδηγού μέτρησης 
 
 Ο αγωγός αυτός θα είναι διαμέτρου 1΄΄. Εισέρχεται εντός της δεξαμενής σε βάθος περίπου 
500 mm) και θα φέρει ανά 100 mm 4 οπές Φ 1 1/4΄΄ περιφερειακά. Στο επάνω μέρος ο 
σωλήνας θα εξέρχεται μέχρι ύψους 250 mm από το κάλυμμα της ανθρωποθυρίδας, θα είναι 
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δε κοχλιοτομημένος για την προσαρμογή ορειχάλκινου πώματος, το οποίο με ελαστικό 
παρέμβυσμα θα εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα. 

 
Δ. Εξαεριστικός αγωγός 
 
 Ο αγωγός αυτός θα είναι διαμέτρου 2΄΄. Επί της σωλήνωσης κατά την αναχώρηση εκ της 
δεξαμενής και προ της άφιξης της στο στέγαστρο θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί σύνδεσμοι 
όπως στην σωλήνωση άντλησης. 
 Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί με κλίση 2% από το σημείο εξόδου του οπό το έδαφος προς τη 
δεξαμενή και με όσο το δυνατόν λιγότερες καμπύλες. 
 Ο   σωλήνας  πρέπει  να  περιβάλλεται   με  καθαρή  άμμο  όπως  ο   αγωγός αναρρόφησης. 
 Ο εξαεριστικός αγωγός πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένος και αγκιστρωμένος ώστε να 
μην υπόκειται σε φυσική φθορά. 
 Το πέρας του αγωγού πρέπει να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 60 cm πάνω από την 
οροφή του στεγάστρου. 
 Στο σημείο εξόδου του σωλήνας από το έδαφος περιβάλλεται από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα 2 ½΄΄ σε μήκος 30cm εκατέρωθεν της πλάκας σκυροδέματος και το μεταξύ 
των δύο σωλήνων διάκενο θα πληρωθεί με το χρησιμοποιούμενο αντιδιαβρωτικό υλικό. Επί 
πλέον στο σημείο εξόδου από το έδαφος πρέπει να περιβληθεί με στρώμα από γαρμπίλι σε 
απόσταση έως 20 cm γύρω από το κατακόρυφο τμήμα όπως και ο αγωγός αναρρόφησης. 
 
Ε. Δοκιμασία δικτύου σωλήνωσης 
  
 Όλο το δίκτυο σωλήνωσης πρέπει αφού αποσυνδεθεί από την αντλία και την δεξαμενή, να 
υποστεί δοκιμασία για ανίχνευση διαρροών με εισαγωγή πεπιεσμένου αέρα πίεσης 50 psi. Η 
πίεση πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον επί 15 min χωρίς πτώση. Αν διαπιστωθεί κατά την 
δοκιμασία αυτή οποιαδήποτε πτώση πίεσης θα εντοπισθούν τα σημεία διαρροής με 
δοκιμασία σαπωνοδιαλύματος που θα τοποθετηθεί σε όλες τις συνδέσεις ενώ το σύστημα 
εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση. 

(1 τεμ) 
(Κωδ.Άρθ. Ν.ΣΧ) 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αφορά στην τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης ατμών βενζίνης, από τις σωληνώσεις 
εξαέρωσης των δεξαμενών βενζίνης, καθώς επίσης και την τοποθέτηση βαλβίδων ασφαλείας 
στις αντλίες βενζίνης και πετρελαίου που αποτρέπουν τη διαρροή καυσίμου σε περίπτωση 
αποκόλλησης της αντλίας ή πρόσκρουσης επ' αυτής οχήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Ν.2801/2000 

Α. Μονάδα ανάκτησης ατμών βενζίνης σε σταθμούς καυσίμων  

 Ως σταθμοί διανομής καυσίμων (άρθρο 3 της ΚΥΑ 10245/713/97 - Β311) εννοούνται τα 
πρατήρια υγρών καυσίμων και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες. 
 Η εγκατάσταση για την ανάκτηση ατμών βενζίνης (σχήμα Α συνημμένο στις διατάξεις που 
αναφέρονται στην αρχή) αντιστοιχεί & αυτό που έχει επικρατήσει να αναφέρεται ως Vapor 
Recovery Stage I. 
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 Το σύστημα ανάκτησης ατμών τοποθετείται στα πρατήρια σύμφωνα με το προβλεπόμενα 
από την πιο πάνω ΚΥΑ. 
 Για την περίπτωση εγκατάστασης υπέργειου συλλέκτη χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα 
εξαρτήματα : 
 Εξωτερική Βαλβίδα vapor Recovery : Διαθέτει σπειρώματα 3΄΄ (επάνω) και 2΄΄  (κάτω). Κατά 
τη πλήρωση υπάρχει περίπτωση  να  υπάρξει υπερχείλιση. Τότε και όταν το καύσιμο γεμίσει 
το σωλήνα της εξαέρωσης σηκώνεται το φλοτέρ για να ελαχιστοποιηθεί η μίξη των καυσίμων 
στις δεξαμενές. 

 Προσαρμογέας (adaptor) ανάκτησης ατμών με χιτώνιο ασφαλείας : Με σώμα από αλουμίνιο, 
ελαστικό παρέμβυσμα, κυκλικό δακτύλιο, δακτύλιο σύσφιξης από ενισχυμένο κράμα 
αλουμινίου και ανοξείδωτο ελατήριο, με σπείρωμα 3΄΄ στο άκρο σύνδεσης με το συλλέκτη και 
2΄΄ με το σωλήνα εξαέρωσης. Όταν ο σωλήνας ανάκτησης ατμών του βυτίου συνδέεται (μέσω 
κάμπλοκ) με τον προσαρμογέα, το εσωτερικό χιτώνιο κλείνει το άνοιγμα των 2΄΄ προς το 
σωλήνα εξαέρωσης και οι ατμοί οδηγούνται στο βυτίο, μέσω του ελαστικού σωλήνα. 

 Καπάκι βαλβίδας ανάκτησης ατμών: Χρησιμεύει για την προστασία του προσαρμογέα από 
τη σκόνη και η σύνδεση γίνεται εύκολα. Συνθετικό, ενισχυμένο, σε έντονο χρώμα, για να 
δείχνει ότι στο σημείο αυτό γίνεται συλλογή ατμών. 

 Καπέλλο εξαέρωσης : Έχει ενσωματωμένη βαλβίδα πίεσης - υποπίεσης σπείρωμα 2΄΄ και 
είναι ρυθμισμένο στα 30 mbar πίεση και 2.5 mbar υποπίεση. 

 Για την περίπτωση εγκατάστασης υπόγειου συλλέκτη χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα 
εξαρτήματα : 

 Βαλβίδα με φλοτέρ vapor recovery: Η βαλβίδα είναι από χυτοσίδηρο, το στήριγμα του 
φλοτέρ μπρούτζινο και η μπάλα ατσάλινη. Διαθέτει σπειρώματα 4΄΄ σε δύο άκρα, στο ένα για 
τη σύνδεση με τη δεξαμενή (πάνω στην οποία τοποθετείται) και στο άλλο για να διευκολύνεται 
η πρόσβαση στο φλοτέρ, το οποίο κλείνει με αρσενική τάπα και σπείρωμα 2΄΄ για να 
συνδέεται με τη σωληνογραμμή εξαέρωσης. Όταν η στάθμη του καυσίμου υπερβεί το ύψος 
της μπάλας, το φλοτέρ κλείνει, πάντα στο σημείο που η δεξαμενή είναι κατά 95% γεμάτη. 

 Προσαρμονέας (adaptor) ανάκτησης ατμών : Με σώμα από αλουμίνιο, χρωμιωμένο δίσκο, 
ελαστικό παρέμβυσμα και ανοξείδωτο ελατήριο. Τοποθετείται κοντά στις δεξαμενές. Όταν ο 
σωλήνας ανάκτησης ατμών του βυτίου συνδέεται (μέσω κάμπλοκ) με τον προσαρμογέα οι 
ατμοί οδηγούνται στο βυτίο, μέσω του ελαστικού σωλήνα. 

Β. Εγκατάσταση βαλβίδων ασφαλείας 

 Οι βαλβίδες ασφαλείας, ανάλογα με το σημείο που τοποθετούνται, διακρίνονται ως έξης: 

 Αποσπώμενος σύνδεσμος ή σύνδεσμος ταχείας αποκοπής (breakaway connector or 
breakaway coupling): Χρησιμοποιείται για αντλίες επί νησίδας, με ενσωματωμένο κινητήρα, οι 
οποίες αναρροφούν το καύσιμο από την υπόγεια δεξαμενή. Ο σύνδεσμος τοποθετείται πάνω 
στον ελαστικό σωλήνα πλήρωσης και παρεμβάλλεται μεταξύ του κυρίως σώματος της αντλίας 
και του ελαστικού σωλήνα πλήρωσης του οχήματος. Το ακριβές σημείο τοποθέτησης διαφέρει 
ανάλογα με τον τύπο του συνδέσμου και το κατασκευαστή. Ο σύνδεσμος έχει δύο τμήματα τα 
οποία αποσπώνται σε περίπτωση ατυχήματος και κλείνουν βαλβίδες στεγανά και στα δύο 
τμήματα του συνδέσμου, ώστε να διακόπτεται η παροχή και να μην υπάρχει διαρροή 
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καυσίμου από κανένα σημείο. Όταν ο σύνδεσμος λειτουργήσει πρέπει να αντικατασταθεί, 
τύπου ZVA. 

 Το καύσιμο που υπάρχει στο σωλήνα, από το κάτω μέρος της βαλβίδας παραμένει στη 
σωλήνωση, λόγω της ποδοβαλβίδας (βαλβίδας αντεπιστροφής) που υπάρχει 
προσαρμοσμένη στην ανθρωποθυρίδα ή στη χειρότερη περίπτωση, αν αυτή δεν έχει 
ικανοποιητική στεγανότητα, σταδιακά επιστρέφει στη δεξαμενή, χωρίς όμως κανένα 
πρόβλημα ασφαλείας. 

(1 τεμ) 
(Κωδ.Άρθ. Ν.ΣΧ) 
 

6. ΔΙΔΥΜΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

Θα χρησιμοποιηθεί μία δίδυμη αντλία ηλεκτρονική με δύο στόμια (μετρητές κλπ), ένα στόμιο 
για τη δεξαμενή αμόλυβδης βενζίνης και ένα στόμιο για τη δεξαμενή του πετρελαίου. Σε κάθε 
στόμιο θα συνδεθεί ελαστικός σωλήνας μήκους από 5 έως 10 m ανάλογα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 

 Η αντλία θα εδρασθεί επί βάθρου από σκυρόδεμα και θα συγκρατηθεί με βλήτρα. Οι 
διαστάσεις και η μορφή της βάσης και των απαιτηθησομένων βλήτρων θα εξαρτηθεί από το 
βάρος και τις αποστάσεις της αντλίας και θα συμφωνούν προς τις υποδείξεις του 
προμηθευτή. Η νησίδα των αντλιών πλάτους τουλάχιστον 1 m θα προστατευθεί δια 
σκέπαστρου. 

 Οι αντλίες πρέπει να είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εμπορίου και να πληρούν τους 
παρακάτω όρους : 

Α.  Η παροχή γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα μονάδα μέτρησης ελεγχόμενης από γνώμονα 

Β. Η παροχή να ανταποκρίνεται προς την καταγραφόμενη από τον γνώμονα της αντλίας  
ένδειξη,   το     δε  σφάλμα   μέτρησης  να     ευρίσκεται  εντός  των επιτρεπομένων ορίων, 
όπως αυτά καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπ. Εμπορίου 

Γ.  Η   προσαρμογή   των   σχετικών   μηχανισμών   να   εξασφαλίζει   απόλυτη στεγανότητα, 
ώστε να αποκλείεται κάθε περίπτωση διαρροής καυσίμου 

Δ.  Ο ηλεκτροκινητήρας της αντλίας να είναι τριφασικός και απόλυτα στεγανού τύπου 

Ε.  Η ηλεκτρική εγκατάσταση της αντλίας να είναι απόλυτα στεγανή καθ’ όλα τα στοιχεία της, 
ώστε να αποκλείεται περίπτωση εισόδου εντός των στοιχείων αυτής αερίου εκ του 
παρεχομένου καυσίμου 

ΣΤ. Να υφίσταται δείκτης ροής του καυσίμου, ο οποίος θα είναι πλήρης προ και μετά την   
παροχή,  τούτου σημειουμένου  απαραίτητα επί παρ’ αυτόν τοποθετούμενης πινακίδας 

Ζ.   Να είναι εφοδιασμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής 

Η.  Να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο μηχανισμό ο οποίος δεν θα επιτρέπει την παροχή 
χωρίς μηδενισμό των ενδείξεων προηγούμενης παροχής 

Θ.  Το επιστόμιο παροχής λειτουργεί αυτόματα δια διπλής βαλβίδας (χειρισμού και πίεσης)  
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Ι.   Η υποδοχή του υποστομίου εκβάλλει οπωσδήποτε εκτός του κελύφους της αντλίας τυχόν 
απομένουσα ποσότητα καυσίμου, δηλ. να είναι κλειστή ως προς τον εσωτερικό του κελύφους 
χώρο, όπου ο μηχανισμός άντλησης 

ΙΑ.  Να υφίσταται σύστημα φυσικού αερισμού του εσωτερικού του κελύφους χώρου 

ΙΒ.  Να υφίσταται δυνατότητα εξασφάλισης της αντλίας από άποψη ακριβούς παροχής μέσω 
ειδικών μολυβδοσφραγίδων, διατηρουμένων ανέπαφων 

ΙΓ.   Η αντλία θα φέρει υποχρεωτικά ίδιον φωτισμό προς παρακολούθηση των ενδείξεων 

ΙΔ. Η αντλία συνοδεύεται υποχρεωτικά από πινακίδιο προσαρμοσμένο επί αυτής και 
αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος και ο αριθμός σειράς αυτής 

ΙΕ.  Ο όλος μηχανισμός της αντλίας περικλείεται εντός κελύφους μεταλλικής κατασκευής 

ΙΣΤ. Να έχουν πιστοποίηση ATEX και υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για vapor recovery 
stage ΙΙ. 

 Λοιπά γενικά χαρακτηριστικά αντλιών καυσίμων. 

 Η παροχή καυσίμων πραγματοποιείται με χρήση : 

  Αντλίας αναρρόφησης, η οποία αποτελείται από μεταλλικό κέλυφος εντός του οποίου 
περιέχονται αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης καυσίμου, αεροδιαχωριστής, ογκομετρητής 
ακριβείας, μηχανικός ή ηλεκτρονικός μηχανισμός καταγραφής παρεχόμενης ποσότητας, 
ελαστικός σωλήνας και ακροσωλήνιο. Το αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης καυσίμου 
αποτελείται από μία αντλία θετικού εκτοπίσματος, η οποία κινείται από στεγανό αντιεκρηκτικό 
κινητήρα. Το αντλητικό συγκρότημα αναρρόφησης πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει φίλτρο, 
σύστημα αεροδιαχωρισμού προϊόντος και βαλβίδα by pass. 

 Η παροχή και καταγραφή της παρεχόμενης ποσότητας από αντλίες αναρροφήσεως και 
διανομείς πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε μονάδες μετρήσεως, η δε ακρίβεια της 
παρεχόμενης ποσότητας υπόκειται σε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Η 
ακρίβεια της παρεχόμενης ποσότητας πρέπει να διασφαλίζεται με την σφράγιση, με μη 
παραβιαζόμενη σφραγίδα μίας χρήσεως, του σημείου ρυθμίσεως του ογκομετρητή. Η 
καταγραφόμενη, στον ηλεκτρονικό ή μηχανικό καταγραφικό μηχανισμό, ένδειξη πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην μετρούμενη από τον ογκομετρητή παρεχόμενη ποσότητα. Το σφάλμα 
μετρήσεως πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των επιτρεπομένων ορίων, όπως αυτά καθορίζονται 
από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 Οι αντλίες αναρροφήσεως πρέπει να διαθέτουν ίδιο φωτισμό προς παρακολούθηση των 
ενδείξεων του καταγραφικού μηχανισμού και κατάλληλο μηχανισμό που δεν θα επιτρέπει την 
παροχή εάν δεν μηδενιστεί, αυτόματα ή χειροκίνητα, η ένδειξη προηγούμενης παροχής. 

 Το ακροσωλήνιο (επιστόμιο) παροχής καυσίμου πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διακόπτει 
αυτόματα την παροχή καυσίμου εάν υπερπληρωθεί η δεξαμενή του οχήματος. 

 Οι αντλίες αναρροφήσεως πρέπει να είναι εφοδιασμένες με δείκτη ροής σε εμφανές σημείο, 
ο οποίος να είναι πλήρης καυσίμου πριν και μετά την παροχή. Στο σημείο σύνδεσης του 
ελαστικού σωλήνα παροχής με την αντλία αναρρόφησης πρέπει να παρεμβάλλεται ειδική 
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βαλβίδα η οποία, σε περίπτωση θραύσης της από ισχυρή έλξη, στεγανοποιεί τα δύο μέρη 
ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ανεξέλεγκτης εκροής καυσίμου. 

 Οι αντλίες αναρροφήσεως πρέπει να εγκαθίστανται επάνω από στεγανό φρεάτιο (περίβλημα 
ανάσχεσης διαρροών) που μπορεί να κατακρατεί ποσότητες καυσίμου που πιθανώς θα 
διαρρεύσουν από το εσωτερικό της αντλίας, ή του διανομέα ή από τα σημεία σύνδεσης αυτών 
με τις αντίστοιχες σωληνώσεις. 

 Στο στεγανό φρεάτιο καταλήγουν οι σωληνώσεις, οι προερχόμενες από τις δεξαμενές, μέσω 
στυπιοθλιπτών. Η ακραία σύνδεση των σωληνώσεων τροφοδοσίας με τις αντλίες 
αναρροφήσεως, εντός του ανωτέρω φρεατίου, γίνεται με τη βοήθεια εύκαμπτων σωλήνων 
σύνδεσης. 

 Οι αντλίες αναρρόφησης εφεξής πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις 
προϋποθέσεις «περί ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φάση ΙΙ (vapor recovery stage II)». 

 Όλα τα ηλεκτρικά μέρη και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες 
ελληνικούς κανονισμούς, ώστε να αποτρέπεται πιθανότητα επαφής ατμών καυσίμου με 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

 Πρέπει να υπάρχει σύστημα φυσικού αερισμού. Υποχρεωτικά η αντλία αναρροφήσεως φέρει 
πινακίδιο όπου αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος, και ο αριθμός σειράς αυτού. 

 Η έγκριση του τύπου των αντλιών αναρροφήσεως παρέχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 Επιτρέπεται η χρήση αντλιών με πολλαπλά ακροσωλήνια, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που έχουν ήδη αναφερθεί στις ανωτέρω παραγράφους. 

(1 τεμ) 
(Κωδ.Άρθ. Ν.ΣΧ) 
 
7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 Η όλη ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι εξ ολοκλήρου στεγανή, σύμφωνος δε προς τους εν 
ισχύει κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 Το πρατήριο θα διαθέτει ανεξάρτητη παροχή και δικό του ηλεκτρικό πίνακα, που θα 
περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο διακοπτικό υλικό κατάλληλης ονομαστικής έντασης. Στην 
πόρτα του πίνακα θα επικολληθεί το μονογραμμικό διάγραμμα των παροχών. Η τροφοδοσία 
του πίνακα θα πραγματοποιηθεί από τον πλησιέστερο πίνακα του κτιρίου, που διαθέτει 
επαρκή εφεδρεία. Το καλώδιο θα ασφαλιστεί τόσο στην αναχώρηση όσο και στην άφιξή του 
και θα είναι τύπου ΝΥΥ κατάλληλης διατομής. 

 Οι κινητήρες και τα φώτα κάθε αντλίας θα τροφοδοτηθούν με καλώδια ΝΥΥ. Κάτω από το 
στέγαστρο θα τοποθετηθούν στεγανά φωτιστικά φθορισμού 2 Χ 36 W έκαστο, τα οποία θα 
τροφοδοτηθούν με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ 1,5 mm2.  

 Το στεγανό φωτιστικό σώμα θα έχει απαραίτητα λυχνιολαβές ασφαλείας με κατάλληλη 
στεγανή διαμόρφωση του χώρου των οργάνων και ελαστικά παρεμβύσματα. Η υποδοχή του 
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εκκινητή θα είναι από ισχυρά ελατήρια στερέωσης και ακροδέκτες των αγωγών χωρίς 
συγκόλληση. 

 Το κάλυμμα του φωτιστικού σώματος θα είναι από χαλυβδοέλασμα DKP πάχους 0,8 mm 
βαμμένο σε δύο στρώσεις με λευκό στρώμα Dulux φούρνου και θα φέρει ενσωματωμένα όλα 
τα απαραίτητα όργανα (πηνία, πυκνωτές, εκκινητές, ηλεκτρονικό μπάλλαστ κ.λπ.). 

 Στις τέσσερις γωνίες του στεγάστρου θα εγκατασταθούν τέσσερις προβολείς εξωτερικού 
χώρου, κομπλέ με λαμπτήρα ισχύος 1x75W HIT/HST, με μεταλλικό βραχίονα γαλβανισμένο 
εν θερμώ για τοποθέτηση σε τοίχο ή γωνία ή κολώνα με τα ανάλογα στηρίγματα, σύστημα 
έναυσης. Η στεγανότητα του προβολέα θα είναι ΙΡ65 και μαύρου χρώματος. Ο προβολέας θα 
δέχεται λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης ή αλογονιδίων μετάλλου. Στην εγκατάσταση 
συμπεριλαμβάνονται οι καλωδιώσεις, το σπιράλ βαρέους τύπου και όλα τα απαραίτητα 
μικροϋλικά. Η έναυση των προβολέων θα γίνεται με χρονοδιακόπτη καθώς και με διπλό 
διακόπτη. 
Στην παρούσα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ιστοί 
κλπ από οποιοδήποτε σημείο του περιβάλλοντος χώρου ή γειτνιάζοντος οικήματος, από το 
οποίο θα ηλεκτροδοτηθεί το πρατήριο καυσίμων. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η δημιουργία νέας σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, ο 
Ανάδοχος θα πιστοποιήσει την δημιουργηθείσα ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία ΦΕΚ 844 – τεύχος Β΄/ 16-5-2011, και θα προετοιμάσει το φάκελο για 
υποβολή αιτήματος σύνδεσης στη ΔΕΔΔΗΕ. 

(1 τεμ) 
(Κωδ.Άρθ. Ν.ΣΧ) 

 
8. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μέτρα πυρασφάλειας 

 Τα ληπτέα μέτρα έναντι κινδύνου πυρκαγιάς, που κρίνονται αναγκαία για την λειτουργία του 
πρατηρίου είναι τα προβλεπόμενα από την υπ’ αρ. πρωτ. 48959 Φ.701.2 / 02.10.2000 
Απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και όσα προβλέπονται στον Ν.2801/2000 
ήτοι αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και αυτόματο σύστημα τοπικής εφαρμογής ξηράς 
κόνεως. 

Α. Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης 

 Εγκαθίστανται πάνω από τις αντλίες καυσίμων θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές έτσι ώστε κάθε 
ανιχνευτής να καλύπτει μια αντλία καυσίμων, με ελάχιστο δύο ανιχνευτές ανά νησίδα, οι 
οποίοι θα λειτουργούν σε διαφορετικές ζώνες ώστε για την ενεργοποίηση του συστήματος 
κατάσβεσης να απαιτείται διέγερση και των δύο ανιχνευτών προκειμένου να αποφεύγονται 
ψευδείς ενεργοποιήσεις του συστήματος κατάσβεσης. Κατά την ενεργοποίηση του 
συστήματος πυρανίχνευσης θα παρέχεται ηχητικό και οπτικό σήμα με φαροσειρήνα. 
 
Β. Αυτόματο - Χειροκίνητο Σύστημα κατάσβεσης Τοπικής Eφαρμογής 

 Στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και συγκεκριμένα επάνω από τις αντλίες καυσίμων 
τοποθετείται σύστημα Αυτόματο - Χειροκίνητο κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής με τη χρήση 
πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 25 Kgr. 
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 Το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα, αλλά και χειροκίνητα, με κομβία λειτουργίας τα οποία 
ενεργοποιούνται από δύο (2) τουλάχιστον σημεία το ένα στο χώρο ανεφοδιασμού των 
οχημάτων και το άλλο στο γραφείο διοίκησης της εγκατάστασης. 
 Για την αποτελεσματική δράση του συστήματος κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, η πίεση 
μέσα στον κύλινδρο - πυροσβεστήρα (φιάλη) θα είναι 25 atm και η εκτόξευση του υλικού από 
τα ακροφύσια θα γίνεται με πίεση περίπου 5 atm. Γι αυτό οι σωληνώσεις θα είναι από 
χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου διατομής Φ18 mm. 
 Οι κύλινδροι της ξηράς κατασβεστικής σκόνης τοποθετούνται σε όρθια θέση και 
προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες είτε από το θόλο του πρατηρίου είτε από 
κατάλληλη υπερκείμενη κατασκευή. 
 Επίσης και τα ακροφύσια προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες με ειδικά καλύμματα 
που απελευθερώνονται από την πίεση της ξηράς κόνεως -προωθητικού αερίου. 
 
Γ. Δύο (2) πυροσβεστήρες κόνεως γόμωσης 6 Kqr έκαστος, αναρτημένους σε εμφανείς 
θέσεις. 

Δ. Δύο (2) τροχήλατοι πυροσβεστήρες Ξηράς σκόνης καθαρού βάρους εκάστου 25 
χιλιόγραμμων.  

Ε. Ειδικά σε πρατήρια των οποίων οι αντλίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δέκα 
πέντε (15) μέτρων από κτίρια ο παραπάνω πυροσβεστήρας επιβάλλεται να είναι καθαρού 
βάρους των 50 χιλιόγραμμων (ή 2 πυροσβεστήρες των 25 χιλιογράμμων). 

ΣΤ. Δύο (2) κάδους πλήρους άμμου συνοδευόμενων με ισάριθμα φτυάρια. 

Ζ. Ένα πυροσβεστικό σταθμό εργαλείων που θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο πάχους 
λαμαρίνας 1,5 mm και θα περιλαμβάνει: 

 Ένα λοστό διάρρηξης 
 Ένα τσεκούρι μεγάλο 
 Ένα φτυάρι 
 Μία αξίνα 
 Ένα σκεπάρνι 
 Μία κουβέρτα διασώσεως δύσφλεκτη και 
 Δύο ηλεκτρικούς φανούς χειρός 

 

Η. Σε εμφανή θέση θα τοποθετηθεί πινακίδα αναγράφουσα την φράση 
"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ " , καθώς 
επίσης και ο αριθμός τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Θ. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα πλήρωσης των δεξαμενών του πρατήριου πρέπει να 
τοποθετείται προ της εισόδου αυτού εμπόδιο που θα φέρει πινακίδα πλάτους 1.00 Χ 0.50 m 
επί της οποίας θα υπάρχει η ακόλουθος επιγραφή "ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ". Η 
πλήρωση των δεξαμενών καυσίμων γίνεται παρουσία του εκμεταλλευτή του πρατηρίου ή 
εντεταλμένου υπαλλήλου, με ευθύνη αυτού και του μεταφορέα, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι 
να έχουν σε ετοιμότητα τους πυροσβεστήρες του βυτιοφόρου και του πρατηρίου κοντά στο 
φρεάτιο που γίνεται η πλήρωση της δεξαμενής με καύσιμα. 
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Ι. Προληπτικά μέτρα αποτροπής κινδύνου πυρκαγιάς 

 Να υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες για τους οδηγούς βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες, για την ασφαλή μετάγγιση υγρού καυσίμου από το 
βυτιοφόρο στη δεξαμενή αποθήκευσης. 

 Απαγορεύεται η ύπαρξη οχετών αποχέτευσης, φρεατίων, ανοιγμάτων ή αεραγωγών 
που οδηγούν σε υπόγειους χώρους της εγκατάστασης του πρατηρίου σε απόσταση 
μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την πλησιέστερη αντλία καυσίμων από τα φρεάτια 
δεξαμενών και το στομίο εξαέρωσης. 

 Απαγορεύεται να αποθηκεύονται στους χώρους του πρατηρίου οποιασδήποτε 
μορφής εύφλεκτα υλικά, δοχεία με καύσιμα, ή κενά δοχεία καυσίμων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 Απαγορεύεται η χρήση θερμαστρών πετρελαίου, ή ηλεκτρικής πυράκτωσης, ή 
υγραερίου ή φλόγας γενικά για την θέρμανση του διαμερίσματος του πρατηρίου. 

 Εύφλεκτα σκουπίδια τοποθετούνται σε σκεπασμένα μεταλλικά δοχεία τα οποία να 
αδειάζονται τακτικά, τα δε δάπεδα διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα από λάδια και γράσα. 

 Ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή εξουσιοδοτημένος υπάλληλος πρέπει να κάνει 
ημερήσια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου και είναι υπεύθυνος για την 
επισκευή κάθε επικίνδυνης εγκατάστασης καθώς και την άμεση απομάκρυνση τυχόν 
συσσωρευμένων εύφλεκτων υλικών. 

 Τα ηλεκτρικά μηχανήματα, κυκλώματα, φωτιστικά, διακόπτες, μηχανές, άξονες και 
αντλίες που βρίσκονται στους χώρους του πρατηρίου όπου είναι δυνατόν να 
συσσωρευτούν εύφλεκτοι ατμοί, πρέπει να είναι σχεδιασμένα και τοποθετημένα κατά τέτοιο 
τρόπο που να μην δημιουργούν κίνδυνο πυρκαγιάς. 

 Απαγορεύεται η πλήρωση με καύσιμο του ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων ή άλλων 
μηχανημάτων όταν η μηχανή τους βρίσκεται σε λειτουργία. 

 Όλο το προσωπικό του πρατηρίου πρέπει να γνωρίζει καλά την χρήση των 
πυροσβεστικών μέσων. 

 Τα μέσα πυρόσβεσης πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και οι 
πυροσβεστήρες να ελέγχονται και συντηρούνται σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα. 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου στο χώρο εφοδιασμού του πρατηρίου σε 
ακτίνα 5 τουλάχιστον μέτρων πέριξ των νησίδων των αντλιών και των δεξαμενών. 

 Οι υπόγειοι χώροι εφόσον ευρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων 
από αντλίες, φρεάτια δεξαμενών και στόμια εξαέρωσης, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
διατάξεις συστημάτων ανίχνευσης αερίων υδρογονανθράκων μετά από σχετική έγκριση της 
οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 
Μελέτη Πυροπροστασίας : 

 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση – 
υλοποίηση των μελετών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας .  
 
Συγκεκριμένα απαιτείται : 
 Η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών, η 
οποία θα υποβάλλεται για έγκριση στην Αρμόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Αρχή.  
 
 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ενδεικτικά) για την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας 
είναι : 
 Μελέτη πυροπροστασίας σε τρία (3) αντίγραφα που θα περιέχει απαραίτητα τον αριθμό και 
θέση αντλιών, χώρων λιπαντηρίων ή πλυντηρίων εάν υπάρχουν, τήρηση των προϋποθέσεων 
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του άρθρου 5 του Π.Δ. 118/2006, 455/76 λήψη απαραίτητων μέσων και μέτρων 
πυροπροστασίας. 
 Σχέδια γενικής διάταξης του πρατηρίου σε τρία (3) αντίγραφα με κλίμακα 1:50 ή 1:100. 
 Ένα τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 ή οδοιπορικό σκαρίφημα για τα εκτός 
σχεδίου πρατήρια. 
 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυροσβεστήρων 
περί του συνολικού αριθμού των πωληθέντων ή αναγομωθέντων πυροσβεστήρων και της 
πληρότητας αυτών σύμφωνα με τις Εθνικές προδιαγραφές ή αυτές των Χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 Επιπλέον, εφαρμόζονται όλα τα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 2801/2000». 
 Όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα έγγραφα – σχέδια είναι ενδεικτικά. Οτιδήποτε 
περαιτέρω απαιτηθεί, θα το αναλάβει ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετο κόστος. 

(1 τεμ) 
(Κωδ.Άρθ. Ν.ΣΧ) 

 

9. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 Στο τέλος του έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία όλα τα απαιτούμενα σχέδια 
– έγγραφα που προβλέπονται από τους οικείους νόμους και διατάξεις (Π.Δ. 118/2006 κλπ), 
ωσάν να εκδίδεται άδεια λειτουργίας ιδιωτικού πρατηρίου καυσίμων, από αρμόδια Υπηρεσία. 
 Ενδεικτικά απαιτείται : 
 Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το 
μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου 
εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετική σήμανση, προκειμένου να μπορεί 
εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι 
εξής εγκαταστάσεις : 
 Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, 
σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
 
 Σχέδια λεπτομερειών σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα 
προς είκοσι (1:20), των εξής εγκαταστάσεων : 

 Υπόγειες δεξαμενές υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των δεξαμενών, 
τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση 
εντός του εδάφους ή για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που 
συνδέονται με τις δεξαμενές, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών 
καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος των 
δεξαμενών εδάφους. 

 Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο απαιτείται μόνο σε περίπτωση έδρασης επί αντικραδασμικής 
βάσης και περιλαμβάνει διαστάσεις και τρόπο έδρασης. 

 Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στην οποία αναγράφονται 
στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, οι επί μέρους εγκαταστάσεις, τα 
μηχανήματα που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, συνταγμένη 
και υπογεγραμμένη από τον σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο μηχανολόγο 
μηχανικό ή υπομηχανικό ή πτυχιούχο τεχνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας. 
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Η όλη εγκατάσταση – σύνταξη εγγράφων θα συμμορφώνεται με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 58598 
Φ.701.2 από 20/12/2011 έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και για το λόγο αυτό ο 
ανάδοχος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία που υλοποιεί το διαγωνισμό, θα έρθουν σε επαφή 
με το κατά τόπου αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας, ώστε να εγκριθούν οι μελέτες 
πυρασφάλειας, να διενεργηθεί τυχόν έκτακτος έλεγχος, καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προαναφερόμενο έγγραφο. 

 Όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα έγγραφα – σχέδια είναι ενδεικτικά. Οτιδήποτε 
περαιτέρω έγγραφα, διαδικασίες κλπ, θα το αναλάβει ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετο κόστος. 

 (1 τεμ) 
(Κωδ.Άρθ. Ν.ΣΧ) 
 
10. Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις 
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά'', ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από 
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m. 

 (Κωδ.Άρθ. ΟΔΝ ΝΕΤ-Γ-2.2.Μ-Α ) 
 

11. Ασφαλτική προεπάλειψη 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια 
και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ''Ασφαλτική προεπάλειψη''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  
· ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
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· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 

(Κωδ.Άρθ. ΟΔΝ ΝΕΤ-Δ-3-Α) 
 

12. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος''.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

· η σταλία των μεταφορικών μέσων 

· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 

(Κωδ.Άρθ. ΟΔΝ-ΝΕΤ-Δ-8.1 Μ-Α) 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάθε μηχανήματος ή εργαλείου ή υλικού, η χρήση κάθε 
είδους ικριωμάτων καθώς και εργασία σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη. Η εκτέλεση των 
εργασιών θα γίνει από ειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και τους ισχύοντες κανόνες. Το πρατήριο υγρών καυσίμων θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη 
και ασφαλή λειτουργία. 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8039/1/67-ε  από 22-03-2017 απόφαση/διακήρυξη) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (fax)  
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)  

 
ΠΡΟΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

      Αφορά την κατασκευή υπηρεσιακού πρατηρίου υγρών καυσίμων σε χώρο αρμοδιότητας Δ.Α. 
Κέρκυρας και ασφαλτόστρωση τμήματος του οικοπέδου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8039/1/67-ε από 
22-03-2017 Διακήρυξη της Δ.Α. Κέρκυρας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα 
Α’ της ανωτέρω Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και κάθε μικροεργασίας ή υλικού που απαιτείται 
έστω και αν δεν περιγράφεται, καταθέτω την κάτωθι προσφορά: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στην τελική τιμή, συμπεριλαμβάνονται εργασία, υλικά και νόμιμες κρατήσεις. 
Χρόνος εκτέλεσης εργασιών: ……………………………………………(……….) ημέρες.  
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ’ αριθ. 8039/1/67-ε από 
22-03-2017 Διακήρυξης της Δ.Α. Κέρκυρας διακήρυξης                  

                                                                                   
                                                                                         ………………………2017 

                                                                               Τόπος/ημερομηνία 
                                                       Ο Προσφέρων 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ  

ΠΡΟ Φ.Π.Α.24% 
 ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 

Κατασκευή υπηρεσιακού πρατηρίου υγρών καυσίμων σε χώρο 
αρμοδιότητας Δ.Α. Κέρκυρας και ασφαλτόστρωση τμήματος 
του οικοπέδου, σύμφωνα με την από 27-01-2017 Τεχνική 
Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης / Τμήμα 
Κτιριολογικής Υποδομής του Α.Ε.Α, συμπεριλαμβανομένης και 
κάθε μικροεργασίας ή υλικού που απαιτείται έστω και αν δεν 
περιγράφεται. 

 

Φ.Π.Α. 24%:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):  
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8039/1/67-ε  από 22-03-2017 απόφαση/διακήρυξη) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 
αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
 
1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι ημέρες. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
 
1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). 
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 
1.3.3. Ο αριθμός της προκήρυξης. (03/2017)  
1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (11-04-2017) 
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα εξής: 
1.4.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ακόλουθα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά αριθ. 92 του Ν.4412/2016 και στοιχεία. 
1.4.2. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" (σχετ.: αρθ.93 του Ν4412/2016). 
1.4.3. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
- Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της 
οικονομικής, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 
1.4.4. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινής αποκλεισμού, τοποθετούνται σε ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με χρήση του συνημμένου Υποδείγματος 
Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β’ της παρούσας)  
1.4.5. Οι επιμέρους φάκελοι των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη ’’πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα’’ αναφέροντας ρητά σε σχετική δήλωσή του όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας 
(σχετ.: αρθ.257 του Ν.4412/2016) . Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 
της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
 
1.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει τη τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
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προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
1.7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. (σχετ.: αρθ. 100 του Ν4412/2016) . 
• Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη προκήρυξη. 
• Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες . 
1.7.1. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία . 
-Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών 
συμμετοχής καθώς , της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δύναται να αποσφραγιστούν είτε την ίδια ημέρα σε 
συνέχεια της διαδικασίας είτε σε άλλη ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την επιτροπή 
(σχετ.: αρθ.100, 117 του Ν.4412/2016), μόνο για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών του (σχετ.: αρθ.93,94 του 
Ν.4412/2016) 
1.7.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
1.7.3. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και της έκπτωσης που 
προσφέρθηκε. 
 
1.8. Ο προσφέρων, επί ποινή αποκλεισμού, θα δηλώνει αναλυτικά σε υπεύθυνη δήλωση, 
τη συμμόρφωση ή απόκλιση της προσφοράς του σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης. 
1.8.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης ή δεν τις καλύπτουν πλήρως, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.8.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως 
Απαράδεκτη  
1.8.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο αποπεράτωσης της κατασκευής μεγαλύτερο των 
εξήντα (60) ημερών , απορρίπτεται, ως Απαράδεκτη 
 
1.9. Επισημαίνεται ότι: 
       Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά 
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση 
του συλλογικού οργάνου. 
       Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. 
1.9.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
1.9.2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Μετά την παραλαβή των τεχνικο-οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού, έπονται τα παρακάτω στάδια : 
Ι. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών: Αρχικώς η Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
δικαιολογητικά του N.4412/2016 που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των 
γενικών όρων της διακήρυξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες 
προσφορές και εν συνεχεία γνωμοδοτεί ποιες από αυτές (κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές) είναι 
και τεχνικά αποδεκτές. 
ΙΙ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών (δύναται να διενεργηθεί είτε την ίδια ημέρα του 
διαγωνισμού είτε σε διαφορετική ημερομηνία και ώρα): Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του 
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παραπάνω σταδίου, η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του 
οικονομικού μέρους των αποδεκτών (κατ’ αρχήν και τεχνικά) προσφορών. 
ΙΙΙ. Αξιολόγηση προσφορών και ανάδειξη μειοδότη: Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές με βάση το άρθρο 
100 του .4412/2016, προκειμένου να αναδείξει αυτόν στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
 

2. ΤΙΜΕΣ 
2.1. Η προσφερόμενη τιμή, θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Στις ισχύουσες τιμές 
περιλαμβάνονται και κάθε άλλη δαπάνη η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου. Η 
συνολική προσφερόμενη τιμή  θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
2.2. Η προσφερόμενη τιμή δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή οι προσφορές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2.3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
τη τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
2.4. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για 
οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου. 
 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την κατασκευή, μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
3.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος αν 
δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα 
βία σε ένα 5ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω της οποίας (ανωτέρα βία) ακολούθησε η 
αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να 
επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν από αυτή. 
 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ 
4.1. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και 
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της κατασκευής από την ειδικά για το σκοπό αυτό 
συσταθείσα επιτροπή της Δ.Α.Κέρκυρας και η πληρωμή του αναδόχου για την κατασκευή, θα 
γίνει με χρηματικό ένταλμα, για την έκδοση του οποίου απαιτούνται: 
 Ι. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.  
 ΙΙ. Βεβαίωση μη οφειλής  στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΙΚΑ έργου) 
 ΙΙΙ. Αριθμός IBAN  τραπεζικού λογαριασμού του αναδόχου, εις τριπλούν (Υπογεγραμμένη 

Βεβαίωση της Τράπεζας ή φ/ο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων). 
        ΙV. Πρακτικό παρακολούθησης - καλής εκτέλεσης και παραλαβής  των εργασιών από την 

ειδικά για το σκοπό αυτό, συγκροτηθείσα Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι η έκδοση του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της 
ημερομηνίας εκδόσεως του ανωτέρω πρακτικού. 

         V. H Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του αναδόχου [απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση γραμμένη σε Η/Υ όπου θα δηλώνεται αυτή ]. 
 
 

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
5.1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
5.2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένσταση, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1 τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της Αναθέτουσας Αρχής αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

6.1 Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της εν λόγω κατασκευής, θα 
γίνει από Τριμελή  επιτροπή που θα ορισθεί με διαταγή του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή 
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θα υποβάλλει το σχετικό Πρακτικό παρακολούθησης - καλής εκτέλεσης και παραλαβής  των 
εργασιών, για τη διαδικασία πληρωμής του αναδόχου. 
 

 
7. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
 

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
8.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
• Την κατηγορία και περιγραφή της προμήθειας. 
• Την έκταση αυτής. 
• Την τιμή. 
• Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η προμήθεια. 
• Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 
• Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
8.2. Ο πάροχος στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη κατασκευή, υποχρεούται να προσέλθει σε 
δέκα (10) ημέρες  από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης αφού πρώτα έχει προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
προβλέπονται από Ν.4412/2016 προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής (το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.). 
8.3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε εγκατεστημένο στην Ε.Ε. πάροχο ή σε πάροχο τρίτης χώρας η 
ανακοίνωση κατακύρωσης απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε 
αντίθετη περίπτωση στέλνεται με κάθε πρόσφορο μέσο στο συγκεκριμένο πάροχο. 
8.4. Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
8.5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές διατηρεί 
το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το 
Δημόσιο. 
8.6. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε κοινοπραξία ή σύμπραξη που υπέβαλε κοινή 
προσφορά, καθένας από τους συμμετέχοντες αυτούς ευθύνεται εις ολόκληρο. Σημειώνεται οι 
κοινοπραξίες ή συμπράξεις δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν προσφορά, ωστόσο η επιλεγείσα κοινοπραξία ή σύμπραξη δύναται να υποχρεωθεί να 
πράξει τούτο. 
 

9. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
9.1 Η ανάδειξη προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σύγκρισης των κατατιθέμενων 
προσφορών των ενδιαφερόμενων παρόχων και βάσει των οποίων θα προκύψει η χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή. 
9.2 Στον διενεργούμενο διαγωνισμό, όταν ο πάροχος ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα στοιχεία από αυτά που προβλέπονται από την παρούσα, η 
κατακύρωση γίνεται στον πάροχο που προσφέρει την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που 
και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα στοιχεία από αυτά που προβλέπονται από την 
παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον πάροχο με την αμέσως χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. 
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 

10. ΣΥΜΒΑΣΗ 
10.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, και την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
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10.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών και 
τουλάχιστον τα εξής: 
α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ. την περιγραφή της κατασκευής. 
δ. τη τιμή . 
ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης της ζητούμενης κατασκευής. 
στ. τις τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης κατασκευής. 
ζ. τις τυχόν υπάρχουσες εγγυήσεις. 
η. τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ. τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές. 
ι. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
10.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως 
προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.   
10.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής. 
10.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι τελέστηκε όταν: 
α. ολοκληρώθηκε η κατασκευή και στην ποιότητα που περιγράφεται στην σύμβαση. 
β. παραλήφθηκε οριστικά. 
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος (όλου ή μέρους που απαιτήθηκε), αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ. εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύτηκαν οι τυχόν υπάρχουσες σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από την 
σύμβαση. 
 

11. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
11.1. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπονται 
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο . 
11.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση 
της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής, υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
11.3. Σε τυχόν τροποποιήσεις σε Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και άλλες διατάξεις της κείμενης 
Νομοθεσίας, λαμβάνεται υπόψη η Νομοθεσία που ισχύει την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
  

12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
12.1. Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας της προμήθειας, πριν 
την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου, θα υποστεί απομείωση του συμβατικού τιμήματος 
σύμφωνα με τα ισχύοντα από την νομοθεσία πλαίσια και υποχρεούται στην καταβολή ποινικής 
ρήτρας . 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8039/1/67-ε  από 22-03-2017 απόφαση/διακήρυξη) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι 

 
1. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε 

μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής 
του ανάδοχου. 

2. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο 
Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. 

3. Δεδομένου ότι πρόκειται για εργασία η οποία θα εκτελείται σε χώρους που έχουν τον χαρακτήρα 
χώρων ασφαλείας :  

 Το συνεργείο θα αποτελείται από εργαζομένους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς που ασκούν 
νόμιμα επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα μας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των 
όρων για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Α.Κέρκυρας θα απομακρύνονται 
ΑΜΕΣΩΣ οι προσερχόμενοι για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας και θα θεωρείται ότι 
αυτή δεν  παρασχέθηκε με ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ του αναδόχου, ενώ η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 
ελέγχου ασφαλείας του προσωπικού και να ζητήσει την εξαίρεση όλου ή μέρους αυτού. 

 Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι 
ασφαλισμένο  κατά τον νόμο, σε ασφαλιστικό ταμείο και θα ευρίσκεται και εργάζεται νόμιμα 
στην Ελλάδα, έτσι η Υπηρεσία δεν θα έχει καμία απολύτως συμβατική σχέση με το προσωπικό 
που θα απασχολείται. 

 Επίσης σε περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού του αναδόχου κατά τη διάρκεια της εργασίας 
του, ουδεμία σχετική ευθύνη, οποιασδήποτε μορφής και είδους έχει το Ελληνικό Δημόσιο ή η 
Ελληνική Αστυνομία,  καθώς όλα αυτά τα σχετικά ζητήματα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον 
ανάδοχο. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 Να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις 

διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων, 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κ.λ.π. και ευθύνεται έναντι 
των Ελληνικών  Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές . 

 Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι υποχρεώσεις αυτές η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να του επιβάλει πρόστιμο. 

 Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο 
προσωπικό και στις εγκαταστάσεις της Δ.Α.Κέρκυρας ή σε οποιονδήποτε τρίτο εφόσον αυτή 
οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων, του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του. Ζημιές 
που μπορεί να συμβούν στην περιουσία της Δ.Α.Κέρκυρας γενικώς κατά τις εργασίες, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο – μειοδότη και παρακρατούνται από την αμοιβή του, εφόσον δεν 
αποκατασταθούν άμεσα με δικές του δαπάνες. 

 Να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, μέσα και υλικά που απαιτούνται για τις  εργασίες, ενώ τα 
είδη  που προβλέπονται στη τεχνική περιγραφή για την κατασκευή του πρατηρίου υγρών 
καύσιμων να είναι  καινούρια και αμεταχείριστα 

 Να χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο –έμπειρο στις απαιτούμενες εργασίες, το οποίο θα 
τηρεί πιστά τις διαδικασίες λειτουργίας της Υπηρεσίας και τις Νομοθετικές Διατάξεις που ισχύουν 
κάθε φορά. 

 Να εγγυηθεί ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι 
των  εργασιών που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και θα πραγματοποιηθούν από αυτόν 
και φέρει  κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.  

 Να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους όρους της διακηρύξεως και της  
συμβάσεως, εμπρόθεσμα. Ως προς τον συμβατικό χρόνο ανάληψης των εργασιών υποχρεούται 
να  εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 
ορίζει η σύμβαση.  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

ΑΔΑ: Ω97Κ465ΧΘ7-9ΡΣ



31 
 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί 
παράβαση των ανωτέρω διατάξεων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο(σχετ. 18 
Ν.4412/2016). 

6. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της κατασκευής και δικαιούται να την 
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του έργου στους συμμετέχοντες. 

7. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

8. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

9. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου κειμένου. 

10. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
δημοσίευσή της ή την παραλαβή της με αποδεικτικό, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και 
μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

12. Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 

13. Η μη αποδοχή της χρονικής διάρκειας της κατασκευής, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης . 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8039/1/67-ε  από 22-03-2017 απόφαση/διακήρυξη) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
        Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο το  
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 του Ν. 
4250/2014 όπως εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της παρούσας, προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη 
ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ανωτέρου 
άρθρου. 
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης. 
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 
α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα 
β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα 
γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων 
δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 
Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού: 
α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα και άλλοι λόγοι αποκλεισμού. 
δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. 
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: 
α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής. (Γίνεται μνεία ότι ο εκάστοτε οικονομικός φορέας 
μπορεί να συμπληρώσει μόνο την σχετική ενότητα, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει τις 
κάτωθι.) 
Α: Καταλληλότητα, Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Γ: Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων. 
Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. 
Α.1.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
-Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 
του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική 
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
Α.2.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με του άρθρου 3 του Ν. 
250/2014 συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από το διαγωνισμό. 
2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(ΤΕΥΔ) διατίθεται προς τους οικονομικούς φορείς 
σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr & www.hsppa.gr. 
3. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο υπογράφει το ίδιο ΤΕΥΔ. 
4. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφο εκ 
του πρωτοτύπου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή . 
 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται εις διπλούν (πρωτότυπα και αντίγραφα) 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού,  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της 
παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα: 
1. ότι αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις του παραρτήματος Α΄ της υπ. αριθ.  
8039/1/67-ε  από 22-03-2017  απόφασης – διακήρυξης της  Δ.Α. Κέρκυρας. 
2. ότι ορίζει ως μέγιστο χρόνο εκτέλεσης της κατασκευής εξήντα (60) ημέρες.     
Τα τεχνικά στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν (πρωτότυπα και αντίγραφα) 

 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με χρήση του συνημμένου Υποδείγματος Οικονομικής 
Προσφοράς (Παράρτημα Β’ της παρούσας)  
Τα οικονομικά στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν (πρωτότυπα και αντίγραφα) 

 
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο Ν.2672 /1998 (Α-290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω 
δικαιολογητικά(άρθρων 73, 74, 80 Ν.4412/2016): 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016). 
Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα μεν νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο, 
τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), οι δε Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 
διαδικασία (περί αλλοδαπών). 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (με αιτιολογία: “Για συμμετοχή σε διαγωνισμούς”) και 
Φορολογική ενημερότητα. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής 
οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα 
του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
ε. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και η οποία 
θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

 την ημερομηνία έκδοσης, 
 τον εκδότη, 
 την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται, 
 τον αριθμό της εγγύησης, 
 το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
 την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
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 τους όρους ότι: α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και β) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου,  

 τα στοιχεία της σχετικής προκήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
 την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το ποσό της εγγύησης εντός πέντε 

(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
 
Δ.1.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 73, 74, 80 
Ν.4412/2016 (για όσα ζητούνται με παρούσα) συνιστά λόγο αποκλεισμού του παρόχου από το 
διαγωνισμό. 
2. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή 
φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον 
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή εκδιδόμενο ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 
3. Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε 
πρωτότυπη μορφή . 
4. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των 
στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν.2690/1999) 
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(ανήκει στην υπ. αριθ. 8039/1/67-ε  από 22-03-2017 απόφαση/διακήρυξη) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00001787] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1 / ΚΕΡΚΥΡΑ / 49100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΡΧ/ΚΑΣ ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ] 
- Τηλέφωνο: [2661029134-6] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [adkerkyras@astynomia.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (C.P.V.:45223720-9)] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ005741999] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ  
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε 
να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
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μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 

ΑΔΑ: Ω97Κ465ΧΘ7-9ΡΣ



46 
 

επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 
Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
αξία) 
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της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα  
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παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, 
οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος 
τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κέρκυρας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 
έχω υποβάλλει στα μέρη Ι έως V του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς της κατασκευής Πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός οικοπέδου της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας και ασφαλτόστρωση τμήματος του οικοπέδου , σύμφωνα με την από 27-01-
2017 Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης / Τμήμα 
Κτιριολογικής Υποδομής του Α.Ε.Α., όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, προς κάλυψη 
αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού 
Κατσιμίδη στην περιοχή Μεγαλομάτα – Τρία Γεφύρια στην Κέρκυρα και χρησιμοποιείται ως 
χώρος στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων. 
 

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

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

ΑΔΑ: Ω97Κ465ΧΘ7-9ΡΣ



58 
 

                                                                                                                                                                                               
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ  
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 
που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, 
ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

ΑΔΑ: Ω97Κ465ΧΘ7-9ΡΣ



60 
 

                                                                                                                                                                                               
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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