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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                             

ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ      

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ        

ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ  

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ. Κ .: 19200 

ΤΗΛ:210 5565606-607               Ελευσίνα: 07-02-2019 

ΦΑΞ: 210 5565606                                                                           Αρ. πρωτ.:289 

 
    

Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2019 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Μίσθωση Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού) 
 

προϋπολογισμού      56.451,61 € πλέον ΦΠΑ 24% ( 13.548,39 € ), σύνολο 70.000,00 € 

 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός για Ανάδειξη Μειοδότη μίσθωσης 
μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων(μίσθωση 
Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού) των ζητούμενων ειδών όπως 
αναλυτικά αναγράφονται στην υπ’ αριθμ.04/2019 
πρωτογεννή αίτημα-τεχνική μελέτη υπηρεσιών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για 
το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών μίσθωσης του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 04/2019 
πρωτογεννή αίτημα-τεχνική μελέτη υπηρεσιών 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία: 19 Φεβρουαρίου 2019  
Ημέρα: Τρίτη  
Ώρα: 09:00 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας. 
Παγκάλου και  Κίμωνος 11 , 1ός όροφος 
ΤΚ 19200  Ελευσίνα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Η υπ’ αριθμ. 04/2019 πρωτογεννή αίτημα-τεχνική μελέτη  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  56.451,61 €  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%,  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Εντός των ορίων της πόλης του Δήμου Ελευσίνας κατόπιν 
εντολής της Κ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την εκάστοτε δράση και 
θέση διενέργειας των εκδηλώσεων. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ  

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις. 

 
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελευσίνας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές 
ισχύουν  : 

 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
2. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
5. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων»  
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6.  Την υπ’αριθμ. 22/19 στις 29-01-2019 με αριθμό καταχώρησης ΑΔΑ 7ΧZΞΟΡΓΧ-ΖΤ6  περί 
λήψης απόφασης ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών - υπηρεσιών και 
αξιολόγησης προσφορών βάσει του Ν.4412/2016(πρόχειρους και ανοικτούς διαγωνισμούς)  
 

 
 

7. Των αριθ. 14/19  και 25/19 στις 29-01-2019  αποφάσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου  
29-01-2019   περί Ψήφιση πίστωσης των κωδικών του προϋπολογισμού της ΚΕΔΕ έτους 2019 που 
αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών μέσω της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης 
Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού , για τις ανάγκες των δράσεων Αισχύλεια, Χριστουγεννιάτικο Χωριό, 
Απόκριες και φεστιβάλ σχολικού θεάτρου έτους 2019. με ΑΔΑ ΨΟ7ΚΟΡΓΧ-ΔΔΤ,και ΑΔΑ 
Ω6ΟΓΟΡΓΧ-ΠΡΨ αντίστοιχα 
 
8.     Την αριθ. ΑΑΥ 122στις 05-02-2019 Κ.Α. 15.6233.1500 ποσού 40.000,00 ευρώ με αριθμό 
καταχώρησης Διαύγεια ΑΔΑ ΩΦΣΤΟΡΓΧ-6ΙΕ, 
9. Την αριθ. ΑΑΥ 123στις 05-02-2019 Κ.Α. 15.6233.1501 ποσού 15.000,00 ευρώ με αριθμό 
καταχώρησης Διαύγεια ΑΔΑ 993ΩΟΡΓΧ-1ΝΒ, 
10.   Την αριθ. ΑΑΥ 61  στις 31-01-2019 Κ.Α. 15.6233.1502 ποσού 7.000,00 ευρώ με αριθμό 
καταχώρησης Διαύγεια ΑΔΑ ΨΥΞΙΟΡΓΧ-ΧΣΓ, 
 
11.  Την αριθ. ΑΑΥ 124 στις 05-02-2019 Κ.Α. 15.6233.1505 ποσού 8.000,00 ευρώ με αριθμό 
καταχώρησης Διαύγεια ΑΔΑ 6ΘΨΛΟΡΓΧ-ΑΛΚ, 

 
12. την με αρ. 32 απόφαση Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και 
οι όροι διακήρυξης.με ΑΔΑ 6ΝΕΝΟΡΓΧ-ΗΡΜ 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Συνοπτική Διαγωνιστική Διαδικασίας με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία-μίσθωσης 
των ζητούμενων ειδών της υπ’ αριθμ. 04/2019 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.451,61 €  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με 
όρους της παρούσης διακήρυξης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 04/2019 πρωτογεννή αίτημα-μελέτης υπηρεσιών μίσθωσης. 

 
 
       ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κατάθεση 
σφραγισμένου φακέλου 
στο Πρωτόκολλο της 
Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου 
Ελευσίνας  
Παγκάλου και  Κίμωνος 
11 1ός όροφος 
 

Στο πρωτόκολλο έως 
την Δευτέρα 18η 
Φεβρουαρίου 2019, 
Καθώς και για την 
υποβολή φακέλων με 
ταχυδρομική 
αποστολή. 

Ενώπιον της ορισθείσας 
επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού 
(δεν απαιτείται 
πρωτοκόλ-ληση του 
κλειστού φακέλου) 

Ενώπιον της επιτροπής 
την 19η Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα  από 
09:00- π.μ.έως 09:15 
π.μ 

Αίθουσα 
συνεδριάσεων 
ισογείου της  
Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του 
Δήμου 
Ελευσίνας 

Ημερομηνία:  
Τρίτη 19 
Φεβρουαρίου 
2019  
ΩΡΑ: 09:00 π.μ. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.  
Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση της 
επιτροπής συμφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 1. Ορισμοί 
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Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής 
όρους:  
 
«Αναθέτουσα Αρχή»: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.  
«Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία.  
«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει 
προσφορά.  
«Επιτροπή Διαγωνισμού»: Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης & αξιολόγησης 
των προσφορών, είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση 
για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς και την 
εισήγηση - πρόταση προς Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Ελευσίνας, δηλαδή το συλλογικό όργανο της Επιχείρησης, για την έγκριση των πρακτικών και την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  
 
 
 
 
 
 
 
«Επιτροπή Ενστάσεων» Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων 
ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, τα μέλη της οποίας 
είναι διαφορετικά από της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016) και ορίσθηκε σύμφωνα 
με την 28/19 στις 06-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. καταχώρησης ΑΔΑ 
6ΙΘΜΟΡΓΧ-ΠΚΓ. »: περί ορισμού μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων προμηθειών και 
υπηρεσιών, βάσει του Ν.4412/2016 (πρόχειρους και ανοικτούς διαγωνισμούς) 
«Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η υπηρεσία-μίσθωση, και θ’ 
αποδεικνύεται με σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με αναθέτουσα αρχή, μετά την 
νομιμοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας, για την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων.  
«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ’ αυτήν έγγραφα, που εκδίδει η 
Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο 
συγκεκριμένος διαγωνισμός.  
«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την 
οικονομική προσφορά.  
«Υπεύθυνη Δήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση συνταγμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα 
του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο 
(σ’ αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού 
εγγράφου). Οι υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις (που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά 
συμμετοχής) δεν απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ. 
«Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται η σύμβαση που θα 
υπογράψει ο μειοδότης με την αναθέτουσα αρχή, για τα είδη της υπηρεσίας-μίσθωσης. 
 
Άρθρο 2. Κατάρτιση- υποβολή προσφορών 
 
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα 
άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:  
 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Προς Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμο Ελευσίνας 
- Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού  
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι η καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας 
υποβολής προσφορών).  
- Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υπο 
φακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 2, 
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:  
 
Α. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή 
απόρριψης) με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”:  
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Υπεύθυνη δήλωση συνταγμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Ν. 1599/1986, συμφώνως περ. 
(αα) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ και στην οποία: 
  
 α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  
 β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της : 
1. Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους συμφώνως παρ.2 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του ίδιου άρθρου,  
4. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, συμφώνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του 
Ν.4412/2016 
5. Ότι γίνονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης (σε 
αντίθετη περίπτωση υποβάλλονται εγγράφως τα σημεία της διακήρυξης που δε γίνονται δεκτά) 
6. Ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 
και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 
 
γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την 
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών συμφώνα με το 
άρθρο 80 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (Παραστατικό/έγγραφο σύστασης 
εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016.  
 
ε) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016.  
Στ)Συμπληρωμένο  το  Τυποποιημένο έγγραφο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) από τον  οικονομικό 
φορέα. 
 
Β. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών 
(επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:  
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
2. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε περίπτωση που υπάρχουν για τα προσφερόμενα είδη. 
3. Έγγραφη βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης 
για τα προσφερόμενα ζητούμενα είδη της υπ’ αριθμ. 04/2019 πρωτογεννή αίτημα-τεχνική μελέτη 
υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων. Ο χρόνος εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του χρονικού 
διαστήματος διάρκειας της σύμβασης υπηρεσιών μίσθωσης από την αρμόδια επιτροπή. 
4.Έγγραφη Εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και έγκαιρης αποκατάσταση ζημιών και 
τυχών βλαβών. 
5.Έγγραφη εγγύηση Ασφάλειας αστικής ευθύνης για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των 
μηχανημάτων για τυχών ατυχήματα που υπεύθυνοι να ορίζονται οι ιδιοκτήτες των μηχανημάτων για 
την ασφάλεια του κοινού.  
6. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με φύλλο συμμόρφωσης του που θα 
αναλύει με λεπτομέρεια τη συμμόρφωση του ή όχι με τους απαιτούμενους εξοπλισμούς Πιστοποιητικό 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 του υποψήφιου αναδόχου , επί ποινή αποκλεισμού, 
 
Προσφορά χωρίς φύλλο συμμόρφωσης και πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας 
ISO9001:2015 θα αποκλείεται ως απαράδεκτη 
 
γ. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά και ειδικότερα τοποθετείται η οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  
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α) Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) με την τιμή μονάδος για το ζητούμενο είδος. 
Τέλος θα αναγράφεται το σύνολο της προσφοράς. Κριτήριο σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά και ποιότητας υπηρεσιών για το σύνολο 
των ζητούμενων ειδών της υπ αριθμ 04/2019 τεχνική μελέτη-πρωτογεννή αίτημα. Οι αιτούμενες 
μισθώσεις ζητούμενων ειδών είναι όμοια και ομοειδή για το σκοπό που προορίζονται.  
β) Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
γ) Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική ολοκλήρωση και 
παραλαβή των ειδών. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, μέχρι την οριστική παραλαβή των ζητούμενων 
ειδών προς μίσθωση της υπ’ αριθμ. 04/2019 τεχνικής μελέτης-πρωτογεννή αίτημα.  
δ) Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, 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, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να 
μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν (σε κάθε περίπτωση η επιτροπή δύναται να καλεί το 
διαγωνιζόμενο να υποβάλει διευκρινήσεις επι των υποβληθέντων, άρθρο 102 Ν. 4412/2016).  
ε) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η σύναψη σύμβασης θα γίνει με κριτήριο 
την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. 
Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 
προσφερόμενες τιμές για τα ίδια με τα ζητούμενα είδη. 
στ) Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η σύναψη σύμβασης, θα 
γίνει με τον συμμετέχοντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής για το 
σύνολο των ειδών, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  
ζ) Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  
 
 
 
 
 
Άρθρο 3. Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα ημέρες   (90 ημέρες) όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, μέχρι τρεις μήνες.  
  
 

 
Άρθρο 4. Απόρριψη προσφορών 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
  
 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.  
 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.  
 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.  
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη  
 Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης  
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται/ 
αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
 Έλλειψη κατάθεσης δειγμάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.  
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη.  
 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες µε άλλους οικονομικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 
 Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
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 Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 
 Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή 
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 
 
Άρθρο 5. Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών  
 
Η υποβολή μίας προσφοράς δεν κωλύει τη συνέχιση του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 
(παρ. 3 άρθρο 117 Ν. 442/2016).  
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει πρώτα α)τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στη 
συνέχειαβ)τις τεχνικές προσφορές και τέλος γ) τις οικονομικές προσφορές σε μία ή περισσότερες 
δημόσιες συνεδριάσεις κατά την κρίση της (άρθρο 100 Ν. 4412/2016). Η αποσφράγιση διενεργείτε 
δημόσια παρουσία των προσφερόντων.  
Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και συντάσσει 
σχετικό πρακτικό (παρ. 1 άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) και στην ίδια ή σε επόμενη συνεδρίαση 
αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές.  
Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού αναδεικνύει τον 
συμμετέχοντα με την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής ως προσωρινό μειοδότη. Τον  προσκαλεί 
εγγράφως εντός 5 ημερών  να της προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τα οποία 
δεσμεύτηκε με την υπεύθυνη δήλωση, σε σφραγισμένο φάκελο (άρθρο 103 του Ν.4412/2016).   
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει 
πρακτικό το οποίο διαβιβάζει συνοδευμένο με το φάκελο του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή 
για την λήψη απόφασης κατακύρωσης ή μη. 
Η Οικονομική Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφα όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
τηλεομοιοτυπία επί αποδείξει.  
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες (άρθρο 105 Ν. 4412/2016) .  
 
 
 
Άρθρο 6. Κατακύρωση του διαγωνισμού - Παράδοση - Παραλαβή ειδών 
 

1. Η κατακύρωση για τη σύναψη σύμβασης, γίνεται στο μειοδότη κατόπιν απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Η έκδοση 
της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη.  
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση- πρόσκληση για την υπογραφή 
της σύμβασης που περιλαμβάνει: 
α) το είδος,  
β) την ποσότητα,  
γ) την τιμή,  
δ) το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που θα συνάψει τη σύμβαση,  
ε) τα στοιχεία της απόφασης της Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στ) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης που ορίζεται σε 5 ημέρες, 
η) την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης,  
θ) την πληρωμή των δημοσιεύσεων.   
 
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση ύστερα 
από την πρόσκληση από την υπηρεσία για να υπογραφεί η σύμβαση εντός 5 ημερών , κηρύσσεται 
έκπτωτος ,η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού να αποφασίσει παράλληλα με 
τη ματαίωση του διαγωνισμού, την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων του, ή την 
προσφυγή είτε στην ανταγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης, είτε στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.   
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2. Η παράδοση των ειδών προς μίσθωση θα γίνει εντός 3 ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.  

3. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

4. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του 
Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ 11β του 
νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών. 
 
 
Άρθρο 7. Ενστάσεις 
 

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της Οικονομικής Επιτροπής εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή κατά της 
διακήρυξης μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
συμφώνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της 
σύμβασης.  

3. Η Επιτροπή Ενστάσεων γνωμοδοτεί επί της νομίμως ασκηθείσας ενστάσεως ενώ εξετάζεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Το παράβολο που κατατίθεται για την εκδίκαση της ένστασης επιστρέφεται, 
αν η ένσταση γίνει δεκτή με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Προσφυγή κατά αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 227 Ν. 3852/2010) μέσα 
σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης ενώπιον της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η προθεσμία εξέτασης της είναι εντός δύο μηνών. Αν 
παρέλθει  η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η προσφυγή έχει 
σιωπηρώς απορριφθεί.   
 
Άρθρο 8. Εγγυητικές επιστολές - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 

4. Δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

5. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016και την οδηγία 12 της Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ.  

6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
 
 
 
Άρθρο 9. Επιβαρύνσεις - πληρωμές – κρατήσεις 
 
 Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), από πιστώσεις της Κ.Ε.Δ.Ε 
 Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 
 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία αποστολής, 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 
 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την παράδοση των ζητούμενων ειδών 
προς μίσθωση. 
 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση 
αυτού. 
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β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών). 
 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 
4172/2013 φόρος εισοδήματος. 
 
Άρθρο 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις περί 
προμηθειών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Όλοι οι όροι της παρούσας κρίνονται ουσιώδεις. 
 
 
Άρθρο 11. Πρόσθετοι όροι 
 
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρο 91 του Ν. 
4412/16). 
 
Άρθρο 12. Κανόνες Δημοσιότητας της διακήρυξης :  
 
α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης από το τμήμα προμηθειών με 
αίτημα τους στο email: kede@elefsina.gr.  
β)  Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου 
του Δήμου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου 
Ελευσίνας. 
γ)Η διακήρυξη καθώς και η τεχνική περιγραφή θα αναρτηθούν  στο site του Δήμου  

 http://www.eleusina.gr  όπου θα παρέχονται ελεύθερα , άμεσα και δωρεάν. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Η Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. 
          Μαρούγκα Κων/να 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                             

ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ      

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ        

ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ  

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ. Κ .: 19200 

ΤΗΛ:210 5565606-607      Ελευσίνα: 07-02-2019 

ΦΑΞ: 210 5565606                                                                 Αρ. πρωτ.: 290 

 

                                                                                                            

 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ   

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
(Μίσθωση Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού) 

 
 
 
 

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  Ελευσίνας  προκηρύσσει Συνοπτική 
Διαγωνιστική Διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές για την«Υπηρεσία-Μίσθωσης 

Μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων»(Μίσθωση Ηχοφωτιστικού 

εξοπλισμού)προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα 
με το με αρ. 07/2019 πρωτογεννή αίτημα-τεχνικής μελέτης και  προδιαγραφών της Κ.Ε.Δ.Ε.  που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.   
Ο Προμηθευτής θα επιλεγεί σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
και από  την πιστοποίηση ποιότητας  και  μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
τεχνικής προσφοράς.   
Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα οδηγούν σε αυτόματο αποκλεισμό 
της, 
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στις   70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και των 
ανάλογων κρατήσεων που αφορά :Τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό της  «Μίσθωση μηχανημάτων-
Τεχνικών Εγκαταστάσεων (μίσθωση Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού )για την Ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Ε  για το έτος 2019» ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (70.000,00€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τους . 
Κ.Α:15.6233.1500,KA:15.6233.1501,KA15.6233.1502,ΚΑ:15.6233.1505,κωδικοί που 

αντιστοιχούν σε κάθε προβλεπόμενη δράση (Αισχυλείων ,Χριστουγεννιάτικο Χωριό ,Απόκριες 
,φεστιβάλ σχολικού θεάτρου) ο κάθε Κωδικός  αντιστοιχεί στις δράσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για το έτος 
2019. «Υπηρεσία-Μίσθωσης Μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων» (Μίσθωση 

Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. 
 Επισημαίνεται ότι μέρος  των εκδηλώσεων είναι ενδεικτικός, διότι δεν μπορεί να 
προβλεφθούν εκ  των προτέρων οι ακριβείς συνολικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου μπορεί η Κ.Ε.Δ.Ε να αυξομειώσει τις κατηγορίες των 
εκδηλώσεων αλλά μέχρι το ύψους του ενδεικτικού  προϋπολογισμού. Ενδέχεται επίσης να 
μην πραγματοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις και κατά συνέπεια να μην απορροφηθεί όλο το ποσόν 
του κατακυρωμένου διαγωνισμού .Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε Με την υπογραφή της 
σύμβασης και έναρξη της Δράσης της Αποκριάς  έως και τη Δράση του  Χριστουγεννιάτικου Χωριού 
02-01-2020 ,δράσεις που αποτελούν την έναρξη και τη λήξη των δράσεων της Κ.Ε.Δ.Ε με 
κορυφαίο τοπικό γεγονός τα Αισχύλεια που είναι την περίοδο του Καλοκαιριού οπού και 
καθορίζονται οι εκ του συνόλου συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις  και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις 
που μπορούν να χρειαστεί να μεταβληθούν στα πλαίσια του έτους, και την και οι  υπόλοιπες 
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εκδηλώσει που θα χρειαστούν  το δικαίωμα παράτασης μπορεί να δοθεί  μετά την έγκριση των 
θεσμοθετημένων οργάνων.  

 Διεξαγωγή Διαγωνιστικής Συνοπτικής Διαδικασίας την 19η/02/2019   ημέρα 
Τρίτη και  ώρα 09:00π.μ.  
 Λήξη παράδοσης των προσφορών 19η/02/2019 ημέρα  και ώρα09:15π.μ.) 
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Τόπος Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας: στη Κοινωφελή Επιχείρηση του 
Δήμου Ελευσίνας   (1ο Όροφο ), που   βρίσκεται   στην  διεύθυνση  Παγκάλου  και  
Κίμωνος 11, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής   διενέργειας  διαγωνισμών & 
αξιολόγησης των προσφορών αυτών. 
 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις 
προμηθευτών και συνεταιρισμοί. 
 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά 
περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρυξη θα παραλαμβάνονται :  
α) από το τμήμα προμηθειών με αίτημά τους στο email: kede@elefsina.gr.  
     β)ηλεκτρονικά από το  site του Δήμου Ελευσίνας  όπου θα παρέχονται 

ελεύθερα , άμεσα και δωρεάν. 

 
                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.  

 
 

                                                                   ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                             

ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ      

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ        

ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ  

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 

ΤΗΛ:210 5565606-607                  ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 07-02-2019 

ΦΑΞ: 210 5565606                                                                             αρ. πρωτ.: 288 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:56.451,61 €   

Φ.Π.Α. 24%          13.548,39 €  

ΣΥΝΟΛΟ:          70.000,00 € 

Αρ. απόφασης Δ.Σ: 32/06-02-2019 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 04/19 

 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1  - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με συνοπτική 

διαγωνιστική διαδικασία για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-

ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΙΣΘ.ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

Κ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.» βάσει του Ν.4412/2016 και με τη χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά .Η  Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  Ελευσίνας  προκηρύσσει Συνοπτική 
Διαγωνιστική Διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές για την«Υπηρεσία-Μίσθωσης 

Μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων»(Μίσθωση Ηχοφωτιστικού 

εξοπλισμού)προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα 
με το με αρ. 07/2019 πρωτογεννή αίτημα-τεχνικής μελέτης και  προδιαγραφών της Κ.Ε.Δ.Ε.  που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.   
Ο Προμηθευτής θα επιλεγεί σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
και από  πιστοποίηση ποιότητας   και  μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
τεχνικής προσφοράς.   
Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα οδηγούν σε αυτόματο αποκλεισμό 
της, 
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στις   70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και των 
ανάλογων κρατήσεων που αφορά :Τον Ενδεικτικό προϋπολογισμό της  «Μίσθωση μηχανημάτων-
Τεχνικών Εγκαταστάσεων (μίσθωση Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού )για την Ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Ε  για το έτος 2019» ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (70.000,00€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τους ΚΑ: 
Κ.Α:15.6233.1500, KA:15.6233.1501, KA15.6233.1502, ΚΑ:15.6233.1505, κωδικοί που 

αντιστοιχούν σε κάθε προβλεπόμενη δράση(Αισχυλείων,Χριστουγεννιάτικο Χωριό ,Απόκριες 
,φεστιβάλ σχολικού θεάτρου) ο κάθε Κωδικός  αντιστοιχεί στις δράσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για το έτος 
2019. «Υπηρεσία-Μίσθωσης Μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων» (Μίσθωση 

Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. 
 Επισημαίνεται ότι μέρος  των εκδηλώσεων είναι ενδεικτικός, διότι δεν μπορεί να 
προβλεφθούν εκ  των προτέρων οι ακριβείς συνολικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου μπορεί η Κ.Ε.Δ.Ε να αυξομειώσει τις κατηγορίες των 
εκδηλώσεων αλλά μέχρι το ύψους του ενδεικτικού  προϋπολογισμού. Ενδέχεται επίσης να 
μην πραγματοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις και κατά συνέπεια να μην απορροφηθεί όλο το ποσόν 
του κατακυρωμένου διαγωνισμού 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Το αντικείμενο του αναδόχου είναι να τοποθετήσει, λειτουργήσει και να αποσυναρμολογήσει τα 

κάτωθι 
 μίσθωση μηχανήματα:  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος δράσης και σύμφωνα με τη 
δράση τουριστικών εκδηλώσεων προτίθεται να μισθώσει ηχοφωτιστικό εξοπλισμό για τις ανάγκες των 
εκδηλώσεων των δράσεων που υλοποιεί  για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης από την έναρξη της 
δράσης της Αποκριάς 2019 έως και 2 

     Ιανουαρίου 2020. Σκοπός αυτών των μισθώσεων είναι η εύρυθμη λειτουργία των εκδηλώσεων για τη 

διασκέδαση των Δημοτών και των επισκεπτών και η άνοδος της επιχειρηματικής και εμπορικής  

δραστηριότητας της πόλης.  Η τοποθέτηση των προς μίσθωση μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός των 
ορίων της πόλης του Δήμου Ελευσίνας με διαφορετική θέση διενέργειας των δράσεων κατόπιν εντολής της 
διοίκησης ανά δράση. 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

Η Μίσθωση- Ενοικίαση των μηχανημάτων,  οργανώνεται και τελεί υπό την εποπτεία της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.  
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας σε συνεργασία με το Δήμο θα προωθήσει την ενημέρωση των 
δημοτών και επισκεπτών, θα πλαισιώσει το πρόγραμμα των Αποκριάτικων εκδηλώσεων-των Αισχυλείων καθώς 
και του Χριστουγεννιάτικου χωριού 2019. θα παρέχει ρεύμα για τη λειτουργία των μηχανημάτων καθώς επίσης 
και θα αναθέσει τη φύλαξη του χώρου διεξαγωγής των δράσεων κατά τις νυχτερινές ώρες.  
 Στη συνέχεια  θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ανάδοχο με στόχο, αφενός να προσφέρει στήριξη και 
αφετέρου εποπτεία για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του προγράμματος και την υψηλή ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Διάρκεια εφαρμογής της μίσθωσης ορίζεται από την κατακύρωση του αποτελέσματος της συνοπτικής 
διαγωνιστικής διαδικασίας του προσωρινού μειοδότη, έως την λήξη της δράσης του Χριστουγεννιάτικου χωριού 
με ενδεχόμενη ημερομηνία την 2η Ιανουαρίου 2020.  
Τα μηχανήματα θα λειτουργούν με προσωπικό και ευθύνη του ανάδοχου κατά τις ημέρες και ώρες των 
εκδηλώσεων που θα προγραμματιστούν από τη Κ.Ε.Δ.Ε.. 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε  70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% αφορά: 
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της  «Μίσθωση μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων (μίσθωση 
Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού )για την Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Ε  για 
το έτος 2019» ανέρχεται στο ύψος των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

(70.000,00€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τους: 
Κ.Α: 15.6233.1500,KA:15.6233.1501,KA:1562331502,ΚΑ:15.62331505 αντίστοιχα  για 
κάθε προβλεπόμενη δράση ,Αισχυλείων ,Χριστουγεννιάτικο Χωριό ,Απόκριες ,φεστιβάλ σχολικού 
θεάτρου ο κάθε ΚΑ αντιστοιχεί στις δράσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. «Μίσθωση μηχανημάτων-Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων (μίσθωση Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού )για την Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 
εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Ε  για το έτος 2019» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.  
Επισημαίνεται ότι ο Προϋπολογισμός και ο αριθμός  των εκδηλώσεων είναι ενδεικτικός, διότι 
δεν μπορεί να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς συνολικές εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου μπορεί η Κ.Ε.Δ.Ε να 
αυξομειώσει τις κατηγορίες των εκδηλώσεων αλλά μέχρι το ύψους του προϋπολογισμού. 
Ενδέχεται επίσης να μην πραγματοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις και κατά συνέπεια να μην 
απορροφηθεί όλο το ποσόν του κατακυρωμένου διαγωνισμού .Με συνολικό προϋπολογισμό 
δαπάνης 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (13,548.39€) Σε περίπτωση που ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 2019 Τεχνικές Προδιαγραφές 2019 
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ανάδοχος επιθυμεί να παρέχει περισσότερα μηχανήματα  η προσφορά του δεν δύναται να 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό δαπάνης. 
 
Η μίσθωση  θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 
Ι) Έγκαιρης μεταφοράς και ασφαλούς τοποθέτησης: από την προηγούμενη ημέρα των 
εκδηλώσεων με δοκιμαστική λειτουργία σε συνδυασμό με την ηλεκτροδότηση του χώρου.  
ΙΙ) Συνεχούς Λειτουργίας με εξειδικευμένο προσωπικό: Κατά τις ώρες και ημέρες διεξαγωγής 
των εκδηλώσεων θα πρέπει να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό του αναδόχου προκειμένου να 
λειτουργεί και να συντηρεί τα μηχανήματα σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ώρες της 
προηγούμενης παραγράφου περί διεξαγωγής της μίσθωσης.  
 

               ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

 Στην παρούσα τεχνική περιγραφή καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των των  ηχητικών και 
φωτιστικών   συστημάτων για τις Δράσεις των Εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Ε  για το έτος 2019. 
 Συγκεκριμένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία δράσης έχουν ως εξής : 
 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019 
 

 Party Νεολαίας  στην Ελαιουργική 
o 6 x  Ηχείο  750W RMS 15” woofer + 2” κόρνα   
o 2 x  Subwoofers  2 x 18” 2000W RMS  
o 2 x  Monitor 15”+ 2”  550W Coaxial 
o 2 x  Tower Lift 5 μέτρα 250Kgr  
o 2 x  Truss αλουμινίου 3μ  
o 2 x Audience blinder  8 x 650W  
o 4 x Κινούμενη κεφαλή  Led  90 x 3W RGB  
o 2 x Κινούμενη κεφαλή Spot CMY 700W  
o 2 x CD Player Pioneer CDJ350 
o 1 x Μίκτης ήχου  4 κανάλια  
o 1 x Laptop  
o 2 Τεχνικοί  
 
 Πλατεία Ηρώων Δρώμενα  
o 6 x  Ηχείο  750W RMS 15” woofer + 2” κόρνα   
o 2 x  Monitor 15”+ 2”  550W Coaxial 
o 3 x  Τελικοί Ενισχυτές 2 x 2000W RMS  
o 2 x  Tower Lift 5 μέτρα 250Kgr  
o 4 x  Προβολέας Υψηλής πιέσεως 400W  
o 4 x  Πυκνωτικά Μικρόφωνα χορωδίας ενδεικτικού τύπου AUDIX  
o 4 x  Χειλόφωνα ασύρματα  
o 2 x Ασύρματα χειρός Δυναμικά Φωνή ενδεικτικού τύπου SHURE Beta58 
o 1 x CD Player Pioneer CDJ200 
o 1 x Κονσόλα 16 κανάλια εισόδου, 6 Aux, 1 Effect REVERB  
o 1 Τεχνικός 
o 1 Ηχολήπτης 

 
 Εκδήλωση Ελαιουργική Συλλόγων 

o 1 x P.A. Σύστημα ήχου 4- Way Ισχύος 14.000W RMS αποτελούμενο από 4 Δορυφόρους 15” 

Low, 10” Mid, 2” Kόρνα  &  4 Subwoofers 2x18” με τους απαραίτητους ενισχυτές.  
o 1 x Ψηφιακή κονσόλα 48 Κανάλια εισόδου 16 Aux με Splitter και καλώδιο 70μ ή Αναλογική 

κονσόλα 48 κανάλια εισόδου, 12 Aux,2 Effect Reverb, 1 Effect Delay, 8 Κανάλια Gate-Compressor 
,10 Γραφικά Equalizer 32 Περιοχών    
o 2 x SIDE Fills 15” woofer + 2” Κόρνα 750W RMS  
o 7 x Monitor 450W RMS 15”woofer Coaxial 2” Κόρνα   

o 10 x Μικρόφωνα Δυναμικά απαραίτητα για τραγούδι και όργανα  
o 6 x DI Box Active  
o 11 x Βάσεις Μικροφώνου  
o 4 x Ασύρματα Χειλόφωνα στο χρώμα του δέρματος  
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o 1 x Aσύρματο μικρόφωνο χειρός Δυναμικό  
o 1 x CD Player επαγγελματικό να παίζει MP3  
o 1 x Truss system 30cm 10 μέτρα μήκος 
o 2 x Tower Lift 250 Kg σε ύψος 5μ  
o 6 χ Προβολέας Ηί Qi 400W 
o 1 x Πίνακας Ρεύματος 3 x 63A με παροχή 30μ  
o 1 Ηχολήπτης  

o 1 Φωτιστής ,2 Τεχνικοί 
 Μαγούλα Αποκριάτικες εκδηλώσεις για 3 ημέρες  
o 4 x  Ηχείο  750W RMS 15” woofer + 2” κόρνα   
o 2 x  Tower Lift 5 μέτρα 250Kgr  
o 6 x  Προβολέας Υψηλής πιέσεως 400W  
o 1 x Μίκτης ήχου  4 κανάλια  
o 1 x MP3 Player με πρόγραμμα  αποκριάτικης μουσικής 10 ωρών  
o 1 Τεχνικός 
 Μαγούλα Δρώμενα  
o 2 x  Ηχείο  750W RMS 15” woofer + 2” κόρνα   
o 2 x  Χειλόφωνα ασύρματα  
o 1 x Ασύρματα χειρός Δυναμικά Φωνή ενδεικτικού τύπου SHURE Beta58 
o 1 x CD Player Pioneer CDJ200 
o 1 x Κονσόλα 16 κανάλια εισόδου, 6 Aux, 1 Effect REVERB  
o 1 Τεχνικός 
o Συναυλία Σαββάτο ή Κυριακή των αποκρεών:  

o 12 x Δορυφόρους Line Array  2x10” + 3” Κόρνα 750W RMS Αυτό-ενισχυόμενο  Τύπου RCF  
o 4 x Subwoofer  2x 18” 2500W RMS αυτό-ενισχυόμενο   

o 2  x Κατασκευή Truss system Πλάτους 10 Μέτρων και ύψους 7 μ με Δυνατότητα να 

ανεβοκατεβαίνει το σύστημα  
o 4 x Monitor 15”+ 2”  550W Coaxial 550W RMS  

o 1 x Τελικός Ενισχυτής 4 x 1500W RMS  

o 1 x  Ψηφιακή κονσόλα ήχου ενδεικτικού τύπου SD-9 DiGiCo  

o 3 x ΑΣΥΡΜΑΤΑ Δυναμικά μικρόφωνα φωνής τύπου SHURE Beta58 

o 1 x Κονσόλα φωτισμού ενδεικτικού τύπου Grand MA  
o 4 x Profile Junior 25o-50o Ενδεικτικού τύπου ETC 

o 4 x RGB LED Moving Head 240x3W ενδεικτικού τύπου GLP Impression XL 

o 6 x Κινούμενη κεφαλή Beam 15R τύπου DTS  

o 1 x Mηχανή Hazer 1500W  

o 1  x Dimmer 6x3kW  
o 1 x Πίνακας Ρεύματος 63Α  

o 1 x Πίνακας Ρεύματος 125Α 

o 2 x Tower Lift 250Kg  
o 3 x Truss 3 μέτρα 
o 10 x Cable Cross 1 μέτρο  

o 2 x CDJ2000 PIONEER CD Player  
o 1 x DJM800 PIONEER Μίκτης  
o 3x Τεχνικούς 

 
o Ηχητικός εξοπλισμός για την παρέλαση καρναβαλιού  

o 20 x Ηχείο 750W RMS 15” Woofer 2” Κόρνα 
o 20 x  Βάσεις ηχείου   
o 6 x Τελικούς Ενισχυτές  2 x 2000W RMS   

o 1 x Μίκτης ήχου DJM-800 PIONEER  
o 2 x CDJ 350 PIONEER CD Player   

o 20 x Cable Cross  
o 2 x Πίνακας Ρεύματος 3 x 63A 
o 1 x Εξέδρα NIVTEC 2x2 m ύψος 50cm  
o 2 x Ασύρματα Μικρόφωνα  ενδεικτικού τύπου SENNHEISER 
o Παροχή 5Χ16 70Μ  

o 4 Τεχνικούς ήχου 
 Καθαρά Δευτέρα  
 P.A System 14kwatt 
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o 4 x  Ηχείο δορυφόρος 3way active  1500W RMS 15” woofer+10’ midrange + 2” κόρνα  
o 4 x  Ηχείο   2000W RMS 2X18’’ woofer   
o 4 x  Τελικός Ενισχυτής 2 x 2500W RMS  
o 1 x   processor  4in/8out  για το σύστημα  
o 1 x  ψηφιακή κονσόλα ήχου με 48 stereo in /16 stereo out+ digital rack 48in/24out  
o 8 x   Ηχείο monitor coaxial  12’’  +horn 550watt rms  
o 4 x   Τελικούς ενισχυτές 2 x1500watt RMS 
o 1 χ   πλήρες σετ τύμπανα ενδεικτικού τύπου custom Yamaha με 20’’ κασα  
o 12 χ   Μικρόφωνα οργάνων ενδεικτικού τύπου AUDIX OM-3, IP 5 ,ADX-51 
   
o 2 x Ασύρματα χειρός Δυναμικά Φωνή ενδεικτικού τύπου SHURE Beta58 
o 1 x CD Player Pioneer CDJ200 
o 2 τεχνικοί  

 
 Ημέρα Περιβάλλοντος 2019 

 

o 2 x Subwoofer  1x 18” 1000W RMS Παθητικό  
o 5 x Monitor 15”woofer  Coaxial, 2 “ Κόρνα  550W  
o 6 x Ηχείο  750W RMS 15” woofer + 2” κόρνα   
o 1 x Ψηφιακή κονσόλα ήχου ενδεικτικού τύπου  SD-11 DiGiCo  
o 1 x Ενισχυτής Μπάσου 1500W με καμπίνα 4x 10” 
o 1 x Ενισχυτής Κιθάρας 250W 2 x12” 
o 10 x Δυναμικά μικρόφωνα  
o 4 x Αναλόγια Μουσικών  

o 1 x Κονσόλα Φωτισμού DMX 512    

o 8 x Profile 25o-50o 575 W  ενδεικτικού τύπου ETC 

o 4 x Κινούμενες κεφαλές LED RGB 120x3W Zoom 10ο-26ο  
o 1 x Οθόνη προβολής Back Projection 3 x 2 μέτρα  
o 1 x Video Projector 4500 Ansi Lumens 
o 1 x Dimmer 6x3kW  

o 1 x Πίνακας Ρεύματος 32Α  

o 2 x Tower Lift 150Kg  
o 3 x Truss Αλουμινίου  

o 2  Τεχνικούς 

 

               ΔΡΑΣΗ ΑΙΣΧΥΛΕΙΩΝ 2019 
 

o 1 x ειδική κατασκευή περιγράμματος χωροδικτυώματος Αλουμινίου 40 x 40 εκ. καθαρής 
επιφάνειας 12 x 3,5m  κα στήριξη με προεκτάσεις 3 ποδιών στο έδαφος του ίδιου υλικού αντοχής 
βάρους 3 τόνων  κατάλληλο να αντέξει πανί 42 τμ πανί  
o 8 x Δορυφόρους Line Array  2x10” + 3” Κόρνα 750W RMS Αυτοενισχυόμενο  Τύπου RCF  

o 4 x Subwoofer  2x 18” 2500W RMS αυτορνισχυόμενο   
o 4 x Ηχείο  750W RMS 15” woofer + 2” κόρνα  Side Fills  
o 1 x Ψηφιακή κονσόλα ήχου ενδεικτικού τύπου SD-9 DiGiCo 
o 1 x MD Player    
o 24 x Profile zoom 15o-30o 750W Φωτιστικά ενδεικτικού τύπου ETC 

o 12 x Profile zoom 25o-50o 750W Φωτιστικά ενδεικτικού τύπου ETC 

o 10 x PC 1000W  
o 16 x ΑΣΥΡΜΑΤΑ  μικρόφωνα  πέτου   
o 1 x Κονσόλα Φωτισμού ενδεικτικού τύπου Gant MA 2  
o 2 x Oθόνη προβολής 4 x 3 Back projection  

o 4 x Tower Lift 5 μέτρα ύψος 150 Kg  
o 2 x Video Projector 4500 Ansi Lumens  
o 1 X Κονσόλα Μίξης εικόνας  
o 1 x Laptop   
o 6 x Parnel 575W  
o 8 x RGB LED Moving Head 240x3W ενδεικτικού τύπου GLP  
o 6 x Dimmer 6x3kW  

o 1 x Πίνακας Ρεύματος 125Α  
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o 4 x Τεχνικούς 

 
 
 7x  Θεατρικές Παραστάσεις  στο  θέατρο του Ελαιουργείου  

o 22 x Profile zoom 15o-30o 750W Ενδεικτικού  τύπου ETC 
o 12 x PAR 64  Narrow Spot 1000W 
o 1 x Multi Καλώδιο Σήματος 24in 8 out  
o 1 x Ψηφιακή Κονσόλα ήχου 40input 24 Output  με δυνατότητα αποθήκευσης  Σκηνών Και 
πολύ-   κάναλης εγγραφής και των 40 εισόδων  και Stage BOX  40 input /24 Output με 70 μέτρα 
καλώδιοΕνδεικτικού τύπου DiGiCo SD9 
o 6 x Ηχεία Αυτό-ενισχυόμενα 700W RMS 15” Woofer + 2” Κόρνα  
o 6  x Βάσεις ηχείων  
o 8 x Βάσεις Προβολέα 3,5μ  
o 8 x Profile zoom 25o-50o 750W ενδεικτικού  ETC 
o 4 x Φωτιστικό φθορίου  RGBW 120 εκ. ενδεικτικού τύπου GLP Startube 4   
o 6 x Parnel 575W  
o 8 x Κινούμενες κεφαλές  240x3W Ενδεικτικού τύπου GLP Impession XL RGB LED 
o 6 x Dimmer 6x3kW  
o 1 x Πίνακας Ρεύματος 125Α  

o 1 x Πίνακας Ρεύματος 63Α  
o 3 x Ασύμετρος Προβολέας  500W  
o 1 x Follow Spot 1200W  Υψηλής  
o 1 x Σύστημα επικοινωνίας Intercom  

o 1 x Ψηφιακή Κονσόλα Φωτισμού  ενδεικτικού τύπου HOLE HOG III  

o 1 Φωτιστής  
o 1 Χειριστής κανονιού  

o 1 Ηχολήπτης  
o 1 τεχνικός  

 

 

 

o Συναυλία στον αρχαιολογικό  Ελευσίνας:  

o 12 x Δορυφόρους Line Array  2x10” + 3” Κόρνα 750W RMS Αυτό-ενισχυόμενο  Ενδεικτικού  
Τύπου RCF  

o 4 x Subwoofer  2x 18” 2500W RMS αυτό-ενισχυόμενο   

o 2 x πλατφόρμα 2x1m για Ηχεία σε ύψος 150 εκ.  

o 8 x Monitor 15”+ 2”  550W Coaxial  
o 6 x  Ηχεία 75W RMS 15”woofer 2 “ Κόρνα Delay Points  
o 1 x  Ψηφιακή κονσόλα ήχου ενδεικτικού τύπου SD-9 DiGiCo  
o 2 x ΑΣΥΡΜΑΤΑ Δυναμικά μικρόφωνα φωνής τύπου SHURE 
o 6 x Αναλόγια Μουσικών  

o 1 x Κλασικό πιάνο με ουρά   
o 1 x AVOLITES Pearl Expert  Κονσόλα Φωτισμού  

o 12 x Profile zoom 15o-30o 750W ενδεικτικού τύπου ETC 
o 4 x Profile Junior 25o-50o Ενδεικτικού τύπου ETC 
o 12 x PAR  1000W με CP62 Λάμπα  

o 4 x RGB LED Moving Head 240x3W ενδεικτικού τύπου GLP Impression XL 
o 8 x  Color Wash RGBW 48x10W LEDs ενδεικτικού τύπου DELTA12 DTS  

o 6 x Φωτιστικά Ενδεικτικού τύπου  Startube 120 GLP 
o 3  x Dimmer 6x3kW  
o 1 x Πίνακας Ρεύματος 63Α  

o 1 x Πίνακας Ρεύματος 125Α 

o 2 x Tower Lift 250Kg  
o 3 x Truss 3 μέτρα 

o 30 x Cable Cross 1 μέτρο  
o 60 x λαστιχένιους πάτους 10x10 εκ 
o 4 x Τεχνικούς 
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 2  Παράστασεις θεατρικής σκηνής Ελευσίνας με  πρόβα την προηγούμενη μέρα  

o 22x Profile zoom 15o-30o 750W τύπου  ETC 
o 4 x Dimmer 6x3kW  
o 1 x Πίνακας Ρεύματος 125Α  

o 1 x Κονσόλα Φωτισμού  ενδεικτικού τύπου SmartFade ML ETC  
o 6 x Ηχεία 750W RMS 15” + 2 “ Κόρνα  
o 6 Χ Πυκνωτικά Μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου AUDIX ADX51 
o 6 x Βάσεις ηχείου  
o 6 x Βάσεις Μικροφώνου 
o 2x Τελικούς Ενισχυτές 2 x 1500W  
o 1 x κονσόλα Ήχου  16 κανάλια   
o 1 x Διπλό CD Player  
o 1 x Μηχανή καπνού 1500W  
o 1 x Strobo Φωτιστικό 1500W  
o 1 x video  Projector 4000 Ansi Lumen    
o 4 x Φωτιστικό φθορίου  RGBW 120 εκ. ενδεικτικού τύπου GLP Startube 4   
o 2 x Layer Tower 2 x 2 μέτρα . Ύψος  2 μέτρα με πλατφόρμα  
o Εγκατάσταση και απεγκατάσταση σκηνικών  
o 2 τεχνικοί  
o 1 Ηχολήπτης   
 
o  Εγκαίνια Έκθεσης  στο Ελαιουργείο 

o 4 x Ηχείο  750W RMS 15” woofer + 2” κόρνα   
o 1 x Τελικός Ενισχυτής 4 x 1500W  

o 1 x Μικρόφωνo Δυναμικό   
o 2 x Ασύρματο μικρόφωνο χειρός  

o 3 x βάσεις μικροφώνου 

o 1 x Κονσόλα 10 κανάλια εισόδου  

o 1 x CD Player  
o 2 x Προβολέας Ηi Q 400W Υψηλής Πιέσεως  

o 1 Τεχνικός  

 
 3 ήμερο Σεμινάριο  στον χώρο του Ελαιουργείου  
o 4 x Ηχείο  750W RMS 15” woofer + 2” κόρνα   

o 1 x Τελικός Ενισχυτής 4 x 1500W 

o  4 x Αυτό-ενισχυόμενα ηχεία 700W RMS 10” Woofer + 1,5” κόρνα  

o 4  x Ασύρματα Μικρόφωνα χειρός  ενδεικτικού τύπου SHURE  
o 8 x Μικρόφωνα Συνέδρων  
o 1 x Μικρόφωνο Προέδρου   
o 1 x Κεντρική μονάδα Συνεδριακού συστήματος  για καταγραφή πρακτικών  
o 2 x Presentation Desk με ενσωματωμένα μικρόφωνα Gooseneck  

o 1 x Κονσόλα εικόνας ενδεικτικού τύπου Kramer  
o 1 xΗλεκτρική  Οθόνη προβολής 4x3 m  

o 1 x Video  Projector 5000Ansi Lumen 
o 1 x Κονσόλα ήχου 10 κανάλια  
o 2 x Monitor Display 47” LED με βάση 2 Μέτρα  

o 3 x Φορητούς Υπολογιστές  
o 1 x CD Player  

o 8 x Profile Προβολέας zoom 25o-50o 575W ενδεικτικού τύπου ETC Profile Zoom 
o 12 x  Wall Color RGBW LED 120cm Ενδεικτικού τύπου GLP Startube LED  
o 2  Τεχνικοί  

 
 4 x Συναυλίες στην κεντρική πλατεία Ελευσίνας  

 1 x P.A. Σύστημα ήχου 4- Way Ισχύος 14.000W RMS αποτελούμενο από 4 Δορυφόρους 15” 

Low, 10” Mid, 2” Kόρνα  &  4 Subwoofers 2x18” με τους απαραίτητους ενισχυτές.  
 1 x Ψηφιακή κονσόλα 48 Κανάλια εισόδου 24 Aux με Splitter και καλώδιο 70μ Ενδεικτικού 
τύπου SD9    DiGiCo 
 2 x SIDE Fills 15” woofer + 2” Κόρνα 750W RMS  
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 7 x Monitor 450W RMS 15”woofer Coaxial 2” Κόρνα   
 10 x Μικρόφωνα Δυναμικά απαραίτητα για τραγούδι και όργανα  
 10 x DI Box Active  
 11 x Βάσεις Μικροφώνου  
 1 x Σετ Drums 5 τυμπάνων ενδεικτικού τύπου YAMAHA  
 2 x Ενισχυτές Κιθάρας 200W  2 x 12” woofer τα τύπου Fender  
 1 x Ενισχυτής Μπάσου 1000W 4x10”  
 2 x Aσύρματο μικρόφωνο χειρός Δυναμικό τύπου SHURE ULX  
 1 x CD Player επαγγελματικό να παίζει MP3  
 1 x Truss system 30cm 10 μέτρα μήκος 
 2 x Tower Lift 250 Kg σε ύψος 5μ  
 6 χ Κινούμενες κεφαλές Beam 7R  
 4 x Κινούμενές κεφαλές LED Wash 90x 3W LEDs  
 1 x Κονσόλα Φωτισμού τύπου Pearl Expert  
 1 x Πίνακας Ρεύματος 3 x 63A με παροχή 30μ  
 1 Ηχολήπτης  

 1 Φωτιστής ,2 Τεχνικοί 
 
 Εξοπλισμός εκθεσιακού χώρου για δύο μήνες  

o 2 x Video Projector 3500Ansi Lumens  
o 2 x Blue Ray Player 

 

 

 16 x Συναυλίες στην χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου   

 1 x P.A. Σύστημα ήχου 4- Way Ισχύος 20.000W RMS αποτελούμενο από 4 Δορυφόρους 2x 
12” Low, 4x 6,5” Mid, 

 3” Kόρνα  &  4 Subwoofers 2x21” .  
 1 x Ψηφιακή κονσόλα 48 Κανάλια εισόδου 24 Aux με Splitter και καλώδιο 70μ Ενδεικτικού 

τύπου SD9 DIGICO 

 2 x SIDE Fills 15” woofer + 2” Κόρνα 750W RMS  

 7 x Monitor 450W RMS 15”woofer Coaxial 2” Κόρνα   
 10 x Μικρόφωνα Δυναμικά απαραίτητα για τραγούδι και όργανα  

 10 x DI Box Active  
 11 x Βάσεις Μικροφώνου  

 1 x Κλασικό Πιάνο με ουρά  

 1 x Σετ Drums 5 τυμπάνων ενδεικτικού τύπου YAMAHA  

 2 x Ενισχυτές Κιθάρας 200W  2 x 12” woofer  
 1 x Ενισχυτής Μπάσου 1000W 4x10”  
 2 x Aσύρματο μικρόφωνο χειρός Δυναμικό  
 1 x CD Player επαγγελματικό να παίζει MP3  
 2 x Boom Truss τύπου Τ 4 μέτρα με άνοιγμα 2μ 

 2 x Tower Lift 250 Kg σε ύψος 5μ  

 1 x Truss 10μ  
 6 χ Κινούμενες κεφαλές Beam 7R  
 4 x Κινούμενές κεφαλές LED Wash LED RGB 90x 3W  
 1 x Μηχανή Hazer 1500W  

 4 x PC LED Τύπου DTS  
 4 x LED Wash 48 x 10W RGBW τύπου DTS  

 1 x Κονσόλα Φωτισμού 1024 DMX Κανάλια  
 1 Ηχολήπτης  
 1 Φωτιστής 
 1 Τεχνικός 

 

ΔΡΑΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2019 
 

 10 θεατρικές Παραστάσεις με 2 πρόβες  

o 22x Profile zoom 15o-30o 750W τύπου  ETC 
o 4 x Dimmer 6x3kW  
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o 1 x Πίνακας Ρεύματος 125Α  

o 1 x Κονσόλα Φωτισμού  ενδεικτικού τύπου SmartFade ML ETC  
o 6 x Ηχεία 750W RMS 15” + 2 “ Κόρνα  
o 6 Χ Πυκνωτικά Μικρόφωνα ενδεικτικού τύπου AUDIX ADX51 
o 6 x Βάσεις ηχείου  
o 6 x Βάσεις Μικροφώνου 
o 2x Τελικούς Ενισχυτές 2 x 1500W  
o 1 x κονσόλα Ήχου  16 κανάλια   
o 1 x Διπλό CD Player  
o 1 x Μηχανή καπνού 1500W  
o 1 x Strobo Φωτιστικό 1500W  
o 1 x video  Projector 4000 Ansi Lumen    
o 4 x Φωτιστικό φθορίου  RGBW 120 εκ. ενδεικτικού τύπου GLP Startube 4   
o 2 x Layer Tower 2 x 2 μέτρα . Ύψος  2 μέτρα με πλατφόρμα  
o Εγκατάσταση και απεγκατάσταση σκηνικών  
o 2 τεχνικοί  
o 1 Ηχολήπτης   

 
            ΔΡΑΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2019 

 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ 26 ΗΜΕΡΕΣ 

 
 

 Roof Support αλουμινένιου χωροδικτυώματος διαστάσεων  

 8μ ΠΛΑΤΟΣ x 8μ ΜΗΚΟΣ x 7μ ΥΨΟΣ ενδεικτικού τύπου  GLOBAL TRUSS   

 με σκεπή 2 τμημάτων από μουσαμά και κλήσης 400 και στα δύο τμήματα για την αποφυγή 

συσσώρευσης υδάτων .  

 Με  4 moter  1 τόνου για την ανύψωση του. 

 Η οροφή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει , όποτε ζητηθεί ή χρειαστεί 

 2 Δεξαμενές νερού 1 τόνου για την ασφάλεια του Roof Support  

 
 Φωτιστικός εξοπλισμός αναρτημένος στο Roof Support για τις ανάγκες των εκδηλώσεων:  

 5 x Κινούμενες κεφαλές Spot 700W CMY DMX  
 6 x Κινούμενες κεφαλές Beam 7R  
o 4 x Κινούμενες κεφαλές LED RGB 90x3W 10ο ΕνδεικτικούGLP Impression90 
o 4 x Κινούμενες κεφαλές LED RGB 120x3W Zoom 10ο-26ο  
o 4 x Κινούμενες κεφαλές  CMY S SPOT -Beam –wash 15R Λάμπα 3ο-60ο  
o 12 x  Parnel 575W  
o 2 x  Audience Blinder  8 x 650W  
o 1 x Dimmer 6 x 3 kW DMX   
o 1 x  Πίνακας ρεύματος 3 x 125A   
o 1 x Star Cloth Κουρτίνα  με LEDs RGB διαστάσεων 8μ x 6μ  
o 1 x Κονσόλα Φωτισμού 1024 Κανάλια  
 

Ηχητικός εξοπλισμός αναρτημένος στο roof Support για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.  

o 4 x  Δορυφόρος Ισχύος 1550W RMS έκαστο 3 –way Woofer 15”, Midrange 10”, κόρνα 2”.   

       Αναρτημένα στο Roof Support  
o 4 x  Subwoofer 2 x 18” woofer 2000W RMS  έκαστο  

o Ενισχυτές  για την τροφοδότηση του συστήματος καθώς και επεξεργαστή σήματος 
 

 

 

 

Ηχητικός εξοπλισμός για μουσική υπόκρουση καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας 

του Χριστουγεννιάτικου χωριού.  
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o 4 x  Ηχεία Ισχύος 500 Watt RMS 15” ” woofer και 1”  κόρνα  
o 1x Τελικός Ενισχυτής συνολικής ισχύος 2000W RMS.  
o 1 x Μίκτης ήχου 4 καναλιών με δυνατότητα υποδοχής 2 μικροφώνων. 
o 1 x  MP3 Player   

 
Φωτιστικός εξοπλισμός για την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου χωριού     

o 8 x  Color Wash RGBW 48x10W LEDs ενδεικτικού τύπου DELTA12 DTS  
o 8 x Προβολείς αδιάβροχοι IP65 με λάμπα 400W λευκό 6400Κ Υψηλής πίεσης 
o 2 x DMX  Μηχανή παραγωγής τεχνητού χιονιού.  

o 1 x Κονσόλα φωτισμού  192 καναλιών DMX  

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 21 ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

o 1 x Full Set Τύμπανα  Ενδεικτικού  τύπου ΥAMAHA Maple Custom  
o 1 x Ενισχυτής Μπάσου 1000W με καμπίνα 4 x 10” woofer  
o 2 x Ενισχυτές κιθάρας 200W 2x 12”  Ενδεικτικού τύπου Fender 
o 4 x Ασύρματα In ear Monitor με ακουστικά ενδεικτικού τύπου  Sennheiser 
o 1 x Αυτοενισχυόμενο Sub woofer  15” 1000W RMS  
o 1 x Κονσόλα ήχου 16 κανάλια εισόδου, 6 Aux Sends για τα ακουστικά του Drummer   
o 1 x Διπλή βάση για πλήκτρα  
o Side Fills: 2 x 15” Woofer + 2” κόρνα 700W RMS  και 2  Subwoofer 18” Woofer 1000W 
RMS 

o 8 x Monitor 550W RMS Coaxial 15” woofer + 2” κόρνα 

o 2 x Ψηφιακή κονσόλα Ήχου  48 κανάλια εισόδου, 24 Aux Busses με input Box 48 
κανάλια και Splitter . 8 μηχανές Effects, Γραφικά EQ για όλες τις απαιτούμενες εξόδους . 

o 1 x Κονσόλα Φωτισμού 2048 κανάλια DMX 
o 2 x Μηχανή Hazer 1500W 

o 20 x βάσεις μικροφώνου  

o 4 x Δυναμικά Μικρόφωνα οργάνων τύπου SM57 Shure 
o 3 x Πυκνωτικά Μικρόφωνα οργάνων  Τύπου AUDIX ADX51 

o 1 x  SET 8 Μικροφώνων για Τύμπανα τύπου AUDIX DP7  

o 2 x SM81 SHURE μικρόφωνο  
o 4 x Beta56 SHURE μικρόφωνο 

o 14 x DI BOX Active  

o 2 x CDJ 2000 PIONEER CD Player  

o 1 x DJM 800 PIONEER μίκτη ήχου  
o 3 x Ασύρματα Μικρόφωνα  τύπου SHURE Beta58  
o 5 x Τελικούς Ενισχυτές 2 x 1500W RMS/4Ω  

o 8 x Πυκνωτικά Μικρόφωνα  Χορωδίας  

o 4 x Δυναμικά Μικρόφωνα  Φωνής  
o 8 x Ασύρματα χειλόφωνα με  Splitter και διευθυντικές  κεραίες  
o Riser επιφάνειας 3 x 2 μέτρα σε ύψος 40εκ.  για FOH  

o Riser επιφάνειας 3 x 2 μέτρα σε ύψος  20 εκ. για τον  Drummer  
o 15 x Cable Cross  1 μέτρου 
o Άρτια καταρτισμένο προσωπικό για τις ανάγκες των εκδηλώσεων 

  

 
   Με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (13.548,93 €) 
για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας,  όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στη 
συνέχεια που αποτελεί και την Τεχνική Έκθεση της Επιχείρησης  με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
επίτευξη του στόχου του προγράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής  στον διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά 
πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με τη μίσθωση Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού.   
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 
 
Παράλληλα επί ποινή αποκλεισμού ο ανάδοχος θα πρέπει: 
Να είναι εταιρία ή φυσικό πρόσωπο με πενταετή τουλάχιστον λειτουργία και εμπειρία σε 
παρόμοιες μισθώσεις. Δικαίωμα συμμετοχής  στον διαγωνισμό έχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα 
που αποδεδειγμένα ασχολούνται με την μίσθωση και λειτουργία Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού. Όλοι 
οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν με στοιχεία (φορολογικά, επιμελητήριο 
κ.α.)  την επαγγελματική τους αξιοπιστία και εμπειρία στην υλοποίηση της ανωτέρω ανάθεσης, τη 
χρηματοπιστωτική τους και οικονομική τους κατάσταση καθώς και τις τεχνικές τους δυνατότητες. 
 
 Να προσκομίσει τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος καθώς επίσης να 
προσκομίσει πιστοποιητικό καλής & ασφαλούς λειτουργίας.  
 Να καλύπτει οικονομικά και ασφαλιστικά όλους τους συνεργάτες που θα χρησιμοποιήσει ή 
τους τρίτους όπως μεταφορές αναλώσιμα, προσωπικό κ.α. 
 Να αναλάβει την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των μηχανημάτων από το τόπο 
διεξαγωγής των εκδηλώσεων μετά το πέρας αυτών ανά δράση .  

 
Το συνολικό κόστος της μίσθωσης δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των 70.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%  και η ανάθεση δε δύναται να δοθεί τμηματικά, σύμφωνα 
με την οικονομικότερη προσφορά.  

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με συνοπτική 
διαγωνιστική διαδικασία για την ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
(Μίσθωση Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού).βάσει του Ν.4412/2016 και με κριτήριο την 
χαμηλότερη οικονομική  προσφορά και ποιοτική πιστοποίηση με βάση τα Ευρωπαϊκά δεδομένα .Η 
προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει Ενδεικτικό  προϋπολογισμό κόστους 70.000,00 € , 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κωδικούς προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους 2019 της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας ,Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε  70.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% αφορά: «Μίσθωση μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων 
(μίσθωση Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού )για την Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων της 
Κ.Ε.Δ.Ε  για το έτος 2019»ανέρχεται στο ύψος των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 
(70.000,00€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τους 
Κ.Α :15.6233.1500,KA:15.6233.1501,KA15.6233.1502,KA:15.6233.1505 αντίστοιχα  για 
κάθε προβλεπόμενη δράση ,Αισχυλείων ,Χριστουγεννιάτικο Χωριό ,Απόκριες ,φεστιβάλ σχολικού 
θεάτρου ο κάθε αντιστοιχεί στις δράσεις της Κ.Ε.Δ.Ε.«Μίσθωση μηχανημάτων-Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων (μίσθωση Ηχοφωτιστικού εξοπλισμού )για την Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 
εκδηλώσεων της Κ.Ε.Δ.Ε  για το έτος 2019»» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. 
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εκδηλώσεων είναι ενδεικτικός, διότι δεν μπορεί να 
προβλεφθούν εκ των προτέρων οι ακριβείς συνολικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια του έτους. Ως εκ τούτου μπορεί η Κ.Ε.Δ.Ε να αυξομειώσει τις κατηγορίες των 
εκδηλώσεων αλλά μέχρι το ύψους του προϋπολογισμού.Ενδέχεται επίσης να μην 
πραγματοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις και κατά συνέπεια να μην απορροφηθεί όλο το ποσόν του 
κατακυρωμένου διαγωνισμού. 

 
Αναλυτικά ως Εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
 
Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  
Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων»  

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας  
μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών 
καθορίζεται ως κάτωθι: 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 
Περίληψη συνοπτικού Διαγωνισμού 
Τεχνική Μελέτη 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
Τυποποιημενο εντυπο υπευθυνησ δηλωσησ (τευδ) 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση έχει προϋπολογισμό 70.000,00€ , 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους 
και τα έσοδα των δράσεων.   
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό δεν υποχρεούται να 
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ωστόσο ο ανάδοχος μετά το πέρας 
του διαγωνισμού και με την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, που θα ανέρχεται στο 5 % του 
συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού) της μίσθωσης. Τα έγγραφα 
των εγγυήσεων που δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 
από μετάφραση του ιδίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εκδόσεως της εγγυητικής 
επιστολής.  
 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

K.A. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. CpVS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ Φ.Π.Α.24% ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ 

15.6233.1500 92370000-5 

Μίσθωση μηχανημάτων-
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 
(μίσθωση Ηχοφωτιστικού 
εξοπλισμού) Αισχυλείων         32.258,06 €       7.741,94 €    40.000,00 €  

15.6233.1501 92370000-5 

Μίσθωση μηχανημάτων-
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 
(μίσθωση Ηχοφωτιστικού 
εξοπλισμού) Χριστουγεννιάτικο 
χωριό         12.096,77 €       2.903,23 €    15.000,00 €  

15.6233.1502 92370000-5 

Μίσθωση μηχανημάτων-
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 
(μίσθωση Ηχοφωτιστικού 
εξοπλισμού) Απόκριες           5.645,16 €       1.354,84 €      7.000,00 €  

15.6233.1505 92370000-5 

Μίσθωση μηχανημάτων-
Τεχνικών Εγκαταστάσεων 
(μίσθωση Ηχοφωτιστικού 
εξοπλισμού) φεστιβάλ 
σχολικού θεάτρου           6.451,61 €       1.548,39 €      8.000,00 €  

           56.451,61 €     13.548,39 €    70.000,00 €  
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ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή των επί μίσθωσης 
μηχανημάτων θα ορισθεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής.  Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα 
γίνει από την αρμόδια ορισμένη από την υπηρεσία επιτροπή βάση του Ν.4412/16 . 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης πλην του Φ.Π.Α. 24%.  
 

                   ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση 
στον κωδικό προϋπολογισμού Κ.Α 15.6233.1500 , 15.6233.1501 , 15.6233.1502, 

15.6233.1505 

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), από πιστώσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. 
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 
υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά. 
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, 
δελτία αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την παράδοση των ζητούμενων ειδών 
προς μίσθωση. 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 
α.Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση 
αυτού. 
β.Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 
4172/2013 φόρος εισοδήματος. 
 
*Το τιμολόγιο θα εκδοθεί τμηματικά με την έναρξη της δράσης (Αποκριών) κατά 
ποσοστό 30% του ποσού που κατακυρώνεται στον ανάδοχο για την εκάστοτε δράση, 
κατά ποσοστό στο μισό χρόνο της δράσης 40% και τέλος με την αποσυναρμολόγηση 
του προς μίσθωση εξοπλισμού στην εκάστοτε δράση ποσοστό 30%.  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τρεις φάσεις  μετά από την έκδοση του 
σχετικού τιμολογίου και ύστερα από τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της 
μίσθωσης και μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής.  

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτους μέρους ή του 
αντικειμένου της συμβάσεως χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο 
τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή 
εκτέλεση της σύμβασης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων. 

 
                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. 

       

 

                                                                                                ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  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: [ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΣΥΝΙΝΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50317_admin 

- Ταχυδρομική διεύθυνση : ΠΑΓΚΑΛΟΥ&ΚΙΜΩΝΟΣ 11 / Πόλη: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / Ταχ. Κωδικός: [19.200 ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΟΥΦΩΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ] 

- Τηλέφωνο: [210-5565606-07] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [kede@elefsina.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.kedelefsinas.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): [92370000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19REQ004429823 -07-02-2019] 

- 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 





 

2 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

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.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] 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) [……] 
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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 ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

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 καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 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, αναφέρετε
xviii

: 

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 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

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 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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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 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

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

 

 

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: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

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 περιστάσεις
xxvii 

 

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 παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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 πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

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 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiii

; 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 εξής
xxxv

: 

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 (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

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 

υπηρεσίες
xli

, 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 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 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 

υπεργολαβίας
xliii

 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 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(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 [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

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

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

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

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

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

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

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

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

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

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

ευρώ. 

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

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

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 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 
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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 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).  
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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 . 

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. 
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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. 

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.  




