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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΛΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ισίνη και Υαλκιοπούλου 

Ρόλθ ΓΑΣΤΟΥΝΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 27300 

Τθλζφωνο  2623360773 

Φαξ  2623035897 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1  ΜΩΡΑΪΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL)   www.dimospineiou.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι2 Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και ςυγκεκριμζνα ο Διμοσ  και ανικει ςτθν 
Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ ΟΤΑ.3` 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.4 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι γενικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 5  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) :   

β)   Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τουσ ανωτζρω αρμόδιουσ για  πλθροφορίεσ, ςτθν 
προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο 2623360773 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 117 του Ν.4412/2016, όπωσ 
αυτόσ ιςχφει και υπό τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 

                                                           
1
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

2
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

4
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΛΛ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Λ, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

5
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

http://www.dimospineiou.gov.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ6 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Ρράςινο Ταμείο, κατόπιν τθσ Ζνταξθσ τθσ πρόταςθσ του 
Διμου Ρθνειοφ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 «Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.)» του 
Χρθματοδοτικοφ Ρρογράμματοσ: «Δράςεισ Ρεριβαλλοντικοφ Λςοηυγίου 2021», βάςει τθσ υπ’ αρικ.: 
201.6/20202 / 23-12-20 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου.  

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 00.6117.017 με τίτλο: «Ραροχι Υπθρεςιϊν 
Συμβοφλου για τθν εκπόνθςθ Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) Διμου Ρθνειοφ» 
ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Φορζα  

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ενίςχυςθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςτον Ελλθνικό χϊρο, προωκείται δζςμθ 
μζτρων για τθν ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ απόκτθςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων. Ζνα από τα 
απαραίτθτα μζτρα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι θ δθμιουργία από τθ μεριά των ΟΤΑ, Σχεδίων 
Φόρτιςθσ Θλεκτροκίνθτων Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) 

Κφριοι ςτόχοι τθσ ανάπτυξθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ είναι: α) θ επζκταςθ τθσ χριςθσ των οχθμάτων χαμθλϊν 
και μθδενικϊν εκπομπϊν, β) θ ανάπτυξθ υποδομϊν επαναφόρτιςθσ, ιδίωσ δθμοςίωσ προςβάςιμων και γ) 
θ διαμόρφωςθ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθν αγορά θλεκτροκίνθςθσ. Στα πλαίςια αυτά, και με βάςθ το 
Νόμο 4710/2020, ωσ «Σχζδιο Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.)» ορίηεται το πρόγραμμα 
χωροκζτθςθσ δθμοςίωσ προςβάςιμων ςθμείων επαναφόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων (Θ/Ο) κανονικισ ι 
υψθλισ ιςχφοσ και κζςεων ςτάκμευςθσ Θ/Ο, που εκπονείται από τουσ διμουσ, εντόσ των διοικθτικϊν τουσ 
ορίων, για τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ.: 23/2021 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν & Ρολεοδομίασ του Διμου Ρθνειοφ, θ ςφνταξθ του Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων 
(Σ.Φ.Θ.Ο.) για το Διμο Ρθνειοφ. 

Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο. κα ακολουκιςει τθν απόφαςθ με Αρικμ. 
ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396 “Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων Σ.Φ.Θ.Ο.” 
(ΦΕΚ 4380/Β/2020). 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Λ (Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ 
Αντικειμζνου) και ςτο Ραράρτθμα ΛΛ (Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Η παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. 

Για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν ανάγκθ ενιαίου και ςυνολικοφ τρόπου υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων 
Φάςεων τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ, με τθν χρονικι αλλθλουχία των Φάςεων και των επιμζρουσ 
ενεργειϊν (με εμφανείσ τισ επαλλθλίεσ και εξαρτιςεισ αυτϊν) και με τθν ανάγκθ φπαρξθσ ενιαίου 
ςχιματοσ διοίκθςθσ και ςυντονιςμοφ των ενεργειϊν, προκειμζνου να υλοποιθκεί θ παροφςα υπθρεςία 
εντζχνωσ και εμπρόκεςμα, γίνονται δεκτζσ μόνο οι προςφορζσ που καλφπτουν το ςφνολο του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και αποκλείονται όςεσ αφοροφν μόνο ςε μζροσ αυτοφ. 

Οι οικονομικοί φορείσ, προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά, οφείλουν να ζχουν λάβει πλιρθ γνϊςθ 
των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Οι προσ παροχι υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV):  
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 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
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Α/Α CPV 

Είδθ/υπθρεςίεσ 

1 79415200-8 
(Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε 

κζματα ςχεδιαςμοφ) 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα εννζα χιλιάδων εξακοςίων ογδόντα 
ευρϊ (39.680,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 32.000,00€,  ΦΡΑ: 
7.680,00€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δυο (2) μινεσ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

2. το Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007 -2013», 

3. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

5. τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

6. το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

7. το άρκρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν Οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

8. το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

9. το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

10. το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

11. το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

12. το Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και 
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

13. το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα»,  

14. το Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  
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15. το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», 

16. τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

17. τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

18. το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ & τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

19. το Ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ 
λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΛΣΚΕΝΘΣ Λ»+ υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του 
πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΣΑ υκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ 
και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ 
Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.», 

20. τθν με αρ. 134453/23.12.15 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με τίτλο «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των 
δαπανϊν του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων – ΡΔΕ (Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ 
ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573 Β')» (Β' 2857), 

21. το ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων» (Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ..,  

22. το Ρ.Δ. 39/17 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ προδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», 

23. τθ διάταξθ του άρκρου 71 του Ν. 4509/2017 «Μζτρα κεραπείασ ατόμων που απαλλάςςονται 
από τθν ποινι λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ...» (Α’ 201), 

24. το άρκρο 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου»,  

25. το Ν. 3463/2006 (Α’ ΦΕΚ 114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 

26. το Ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ», 

27. τθν με αρ. Ρ1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) Υπουργικι Απόφαςθ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

28. το Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’) "Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρίεσ 
αι του Ρροαιρετικοφ πρωτοκόλλου ςτθ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρίεσ" 

29. το Ν. 3979/2011 (Α’ 138) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ», 

30. το άρκρο 33 του Ν. 4608/2019 (Α’ 66), 

31. το άρκρο 56 του Ν. 4609/2019 (Α’ 67), 

32. τθν με αρ.  ΥΑΡ/Φ.40.4/1/989/2012  (ΦΕΚ  1301  Β’)  Απόφαςθ «Κφρωςθ Ρλαιςίου παροχισ 
υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ», 

33. το Ν.4710/2020 (Αϋ 142) «Ρροϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

34. τθν με αρ. αποφ.ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396 με τισ Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ 
Θλεκτρικϊν Οχθμάτων Σ.Φ.Θ.Ο. 

35. τθν με αρικ.: 201.6/2020/23.12.2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου, 
με τθν οποία κακορίςτθκε ο Διμοσ Ρθνειοφ ωσ προςωρινόσ δικαιοφχοσ ςτον Α.Ρ.2: Σχζδια Φόρτιςθσ 
Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) του Χρθματοδοτικοφ Ρρογράμματοσ: «ΔΑΣΕΛΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΥ 
ΛΣΟΗΥΓΛΟΥ 2021», με το ποςό των 39.680,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ),  
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36. τθν με αρ. 33/2021 του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ρθνειοφ αναμόρφωςθσ προχπολογιςμοφ του Διμου  
Οικ. Ζτουσ 2021 και ψιφιςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ. 

37. τθν με αρ. 140/21 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ρθνειοφ (ΑΔΑ: ΩΚΚ1ΩΞΑ-ΛΕΩ) 
περί ζγκριςθσ τθσ αρικ.  μελζτθσ τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ, των όρων διακιρυξθσ και των τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ, 

38. τθν με αρ 4/21 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ρθνειοφ  (ΑΔΑ:6ΩΥ1ΩΞΑ-0Σ8) περί 
οριςμοφ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν και αξιολόγθςθ προςφορϊν προμθκειϊν/υπθρεςιϊν 
και εργαςιϊν, 

39. τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτα γραφεία του Διμου Ρθνειοφ, οδόσ Γιαννακοποφλου 30, Τ.Κ.: 27300 
ΓΑΣΤΟΥΝΘ , , τθν Δευτζρα 31-05-2021  , ϊρα 10:00 π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Τθν 
θμερομθνία αυτι, οι υποψιφιοι δφνανται να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ αυτοπροςϊπωσ ι μζςω 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ οποία κα τισ 
αποςφραγίςει. Επίςθσ, οι προςφορζσ, με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, δφνανται να ςταλοφν ταχυδρομικά 
ι με άλλον τρόπο ςτο Διμο, μζχρι τθν θμζρα και ϊρα τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, ςτθ διεφκυνςθ: 
ςτο Τμιμα Ρρωτοκόλλου του Διμου Ρθνειοφ, οδόσ Γιαννακοποφλου 30, Τ.Κ.: 27300 ΓΑΣΤΟΥΝΘ, ςφμφωνα 
με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1.1. τθσ παροφςασ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι 31/05 /2021 και ϊρα 10:00 π.μ. .7 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ και 
επιςτρζφονται. 

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, δφο (2) τουλάχιςτον 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία 
δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, 
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

1. Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, τα Ραραρτιματα αυτισ και θ Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ 
(Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ), κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 8.  

2. Ρροκιρυξθ (Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου. 

                                                           
7
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν 
8
 Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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3. Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ, τα Ραραρτιματα αυτισ και θ Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ (Ρερίλθψθ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφονται και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ρθνειοφ  (https://dimos-
pineiou.gr/ ).  

4. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό τφπο  

5. Τα Τεφχθ του διαγωνιςμοφ κα καταχωρθκοφν ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςτθ διεφκυνςθ (URL):    (https://dimos-pineiou.gr/ ) 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα Πργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ με αρικ. πρωτ.: 5316/ 14-5-2021   Ρροκιρυξθ (ΑΔΑΜ: 21PROC008606235) τθσ Σφμβαςθσ 
(Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ), όπωσ αυτι κα δθμοςιευτεί και ςτον ελλθνικό τφπο. 

2. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Κεφάλαια και Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ. 

3. Το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ]. 

4.  Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

5. Τα εγκεκριμζνα τεφχθ μελετϊν του ζργου. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ  https://dimos-pineiou.gr/  , όπου προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, τα παραρτιματά τουσ και ςτο ζντυπο τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία του 
Διμου Ρθνειοφ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με 
δαπάνεσ και φροντίδα τουσ, αλλά να τα λάβουν και ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και 
εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ δαπάνθσ αναπαραγωγισ τουσ και τθ 
δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω 
των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει 
ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο9.   

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το 
προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν 
ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ 
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 
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β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν10. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του Ν.4364/2016 (Αϋ 13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
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ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ 
Επιςτολισ Συμμετοχισ ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των εξακοςίων ςαράντα ευρϊ  (640,00 €), το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό δφο επί 
τοισ εκατό (2%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΡΑ).  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 01-06-2021, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
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2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β)  δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ)  απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το 
Ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ)  τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε)  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το Ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ Οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ τθσ παρ. 10 άρκρου 73 Ν. 4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το 

άρκρο 107 περ. 9 του Ν. 4497/2017. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
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α)  όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   

β)  όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

ι/και 

γ)  θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά Πργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά Πργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ 
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.2.Α Αν ο προςφζρων τθσ παρ. 2 είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί 
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 
που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά 
ςτο ςχετικό ερϊτθμα του ΕΕΕΣ, του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 
Οι περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 
διακανονιςμοφ. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο 
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
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λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του Ν. 3959/2011, θ ανακζτουςα αρχι 
διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ)  εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η)  εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2  τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, 
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του Ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ 
Διεκνι Συμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςτον αντίςτοιχο επαγγελματικό φορζα, όπωσ π.χ. το ΤΕΕ, το Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι άλλο ςυναφζσ. 

Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ παραπάνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα 
τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ (είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ κοινοπρακτικό ςχιμα) απαιτείται να 
διακζτουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 
2018, 2019) ίςο ι μεγαλφτερο με το 200% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου.  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ όροσ του κφκλου εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 100% του προχπολογιςμοφ του ζργου. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν ολοκλθρϊςει κατά τθν τελευταία πενταετία και ςυγκεκριμζνα 
κατά τα ζτθ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ζργα αντίςτοιχου αντικειμζνου με το προκθρυςςόμενο. 
Επιπλζον, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ και δομι, δθλαδι: 

Υπεφκυνο Ζργου – Συντονιςτι, με 15ετι τουλάχιςτον εμπειρία και εναςχόλθςθ με τα αντικείμενα των 
υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ  και  

Ομάδα ζργου, ςτθ ςφνκεςθ τθσ οποίασ κα περιλαμβάνονται οι παρακάτω τζςςερισ (4) ειδικοί 
επιςτιμονεσ: 

i. Μθχανικόσ Χωροταξίασ Ρολεοδομίασ & Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ 
τίτλου ςπουδϊν (MSc) ςτθν Αςτικι και Ρεριβαλλοντικι Ανάπτυξθ. Απαιτείται τουλάχιςτον 12ετισ 
Εμπειρία θ οποία κα προκφπτει από ςυνδυαςμό Γενικισ και Ειδικισ Εμπειρίασ ςε κζματα 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ και υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων και εξειδικευμζνθ εμπειρία θ οποία κα προκφπτει από τθν ςυμμετοχι ςτθν 
παρακολοφκθςθ μελετϊν ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ. 

ii. Διευκυντισ ζργου: Κάτοχοσ πανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε 
γνωςτικό αντικείμενο ςχετικό με διοίκθςθ. Επίςθσ, να διακζτει τουλάχιςτον 15ετι επαγγελματικι 
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εμπειρία ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ειδικι εμπειρία ςε κζματα ςτρατθγικοφ 
και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ . 

iii. Υπεφκυνοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ: Διπλωματοφχο Μθχανικό με τουλάχιςτον 5ετι γενικι 
εμπειρία ςτον τομζα του επιχειρθςιακοφ και του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ ζργων, 
υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, μελζτεσ ανάπτυξθσ και 
ζργα ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. 

iv. Οικονομολόγοσ: Να είναι κάτοχοσ πανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ τθσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ και 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτθν οικονομικι κεωρία. Επίςθσ, να διακζτει τουλάχιςτον 10ετι 
ειδικι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων 
και ηθτθμάτων ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ. 

v. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ:  Διπλωματοφχοσ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και κάτοχοσ διδακτορικοφ 
Διπλϊματοσ (PhD) ςτον τομζα των τεχνολογιϊν τθλεπικοινωνιϊν και δικτφων. Απαιτείται 
τουλάχιςτον 15ετισ Γενικι Εμπειρία και Ειδικι Εμπειρία θ οποία κα προκφπτει από τθν ςυμμετοχι 
του ςε τουλάχιςτον δζκα (10) μελζτεσ ι υπθρεςίεσ ι ερευνθτικά ι λοιπά προγράμματα (εκνικά ι 
ευρωπαϊκά) ςε ζργα ςχετικά με τισ τεχνολογίεσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτυων. 

Εμπειρογνϊμονασ:  Να είναι πτυχιοφχοσ Γεωγραφίασ και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτο Ρεριβάλλον 
και να διακζτει εμπειρία ςε πζντε (5) ζργα / προγράμματα για τθν εκπόνθςθ ςχεδιαςμϊν για τθ βιϊςιμθ 
κινθτικότθτα. Κα είναι ςυνεργάτθσ τθσ Ομάδασ ζργου. 

Επιπρόςκετα Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον 2 ζργα παροχισ υπθρεςιϊν 
ςυμβοφλου ςχετικά με εξοικονόμθςθ ενζργειασ άνω των 50.000 ευρϊ τθν τελευταία 3τία   

Θ παραπάνω Ομάδα και ο Υπεφκυνοσ του ζργου μποροφν να ςυνεπικουροφνται από ςυνεργάτεσ υψθλισ 
εξειδίκευςθσ ςε διάφορα επιμζρουσ κζματα, εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον υποψιφιο, για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου και ςφμφωνα με τθν πρόταςθ τθσ μεκοδολογίασ προςζγγιςθσ του ζργου 
που κα κατατεκεί. 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

- Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογισ: 

Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ, διαχείριςθ ζργων, 

εκπόνθςθ μελετϊν, ςχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ & εγκατάςταςθ  εφαρμογϊν λογιςμικοφ & διαχείριςθ 

ζργων πλθροφορικισ, παροχι ςυμβουλευτικϊν χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν, παροχι 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα ςτρατθγικισ, μεταςχθματιςμοφ επιχειρθματικοφ μοντζλου 

– αναδιοργάνωςθ & αναδιάρκρωςθ φορζων & οργανιςμϊν, παροχι υπθρεςιϊν και υλοποίθςθ 

λφςεων ςε κζματα επιλογισ, εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθσ και ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

μζτρθςθ ποιότθτοσ ταχυδρομικισ αλλθλογραφίασ ι ιςοδφναμό του. 

- Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 14001:2015 (Ρρότυπο 

Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ) ι ιςοδφναμό του. 

- Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ΕΝ ISO 27001:2013 (Ρρότυπο 

Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν) ι ιςοδφναμό του. 

 

Επιπρόςκετα Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να ζχει υλοποιιςει τουλάχιςτον 2 ζργα ςχετικά με εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ άνω των 50.000 ευρϊ 
 
Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από φορζα διαπιςτευμζνο από το ΕΣΥΔ ι από 
φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for 
Accreditation EA) και μάλιςτα , μζλοσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) ςφμφωνα 
με το άρκρο 82 του Ν. 4412/2016. 
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Επίςθσ, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα 
των οποίων ςτθρίηονται.  

Στισ περιπτϊςεισ ςτιριξθσ ςε άλλουσ φορείσ, κα πρζπει και αυτοί, οι άλλοι φορείσ, να κατακζτουν 
ςυμπλθρωμζνο το ΤΕΥΔ του αρ. 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τα οριηόμενα. 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι δεςμεφονται πωσ κα 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΛΛΛ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ11 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν12 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 

                                                           
11

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Λ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΛΛ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΛΛΛ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

12
  Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.13 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ςτιριξθσ ςε άλλουσ φορείσ, κα πρζπει και αυτοί, οι άλλοι φορείσ, να κατακζτουν 
ςυμπλθρωμζνο το ΤΕΥΔ του αρ. 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016.  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. (γ) του Ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) πριν από τθν 

                                                           
13

 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 
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υποβολι του.  Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ Οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ (β) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του14 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4., υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.  

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν. 4412/2016. 

                                                           
14 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,15 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων 
κλειςμζνων προθγοφμενων διαχειριςτικϊν χριςεων (δθλαδι των ετϊν 2017, 2018, 2019), ςτισ 
περιπτϊςεισ που προκφπτει από το νόμο υποχρζωςθ ςφνταξθσ ιςολογιςμοφ, ι διλωςθ του ςυνολικοφ 
φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Λςολογιςμϊν. Αν 
δεν ζχει εκκακαριςτεί το ζτοσ 2019, δθλαδι εάν δεν ζχουν ςυνταχκεί ιςολογιςμοί και δεν ζχουν 
υποβλθκεί φορολογικζσ δθλϊςεισ για το ζτοσ 2019, τότε υποβάλλονται τα απαιτοφμενα ανωτζρω ςτοιχεία 
για τα ζτθ 2016, 2017 και 2018.  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
ςυμβάςεισ, ι/και ςχετικζσ βεβαιϊςεισ 16. Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να αποδείξει ότι καλφπτει τισ 
ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.6, κατακζτοντασ με τθν 
προςφορά του κατάλογο με ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων, ςχετικϊν με τα ανωτζρω κεματικά 
αντικείμενα, ζργων με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ και του αποδζκτθ, 
κακϊσ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του ςε αυτό. Ο κατάλογοσ των ζργων πρζπει να είναι τθσ ακόλουκθσ 
μορφισ. 

 

Α/Α 
Σίηλορ 

Έπγος  

Αναθέηοςζα  

Τπηπεζία 

ςνοπηική 
Πεπιγπαθή  

ανηικειμένος 

έπγος  

Πεπίοδορ  

Τλοποίηζ
ηρ 

Οικονομι

κή  

αξία 

Ποζοζηό  

ζςμμεηοσ
ήρ 

1       

2       

3       
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4605/2019. 
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4       

5       

6       

 

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ τθσ ομάδασ ζργου οφείλει να κατακζςει πίνακα ςτελεχϊν και εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

 

Α/Α 
Ονομαηεπώνςμο 
Μέλοςρ Ομάδαρ 

Έπγος 

Εηαιπεία (ζε 
πεπίπηωζη Ένωζηρ ή 

Κοινοππαξίαρ) 

Ρόλορ ζηην Ομάδα Έπγος –Θέζη 
ζηο ζσήμα ςλοποίηζηρ  

 

     

     

     

     

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει δθλϊςεισ 
ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ των εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν (δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ). 

Επίςθσ, Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςυνοδευόμενα από 
Υπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου περί ακρίβειασ των ςτοιχείων του βιογραφικοφ 
ςθμειϊματοσ τουσ. (δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ). 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν : 

- Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογισ: 

Ραροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ, διαχείριςθ ζργων, 

εκπόνθςθ μελετϊν, ςχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ & εγκατάςταςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ & διαχείριςθ 

ζργων πλθροφορικισ, παροχι ςυμβουλευτικϊν χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν, παροχι 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα ςτρατθγικισ, μεταςχθματιςμοφ επιχειρθματικοφ μοντζλου 

– αναδιοργάνωςθ & αναδιάρκρωςθ φορζων & οργανιςμϊν, παροχι υπθρεςιϊν και υλοποίθςθ 

λφςεων ςε κζματα επιλογισ, εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθσ και ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

μζτρθςθ ποιότθτοσ ταχυδρομικισ αλλθλογραφίασ. 

- Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 14001:2015 (Ρρότυπο 

Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ) ι ιςοδφναμό του. 

- Εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ΕΝ ISO 27001:2013 (Ρρότυπο 

Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν) ι ιςοδφναμό του. 
 
Τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από φορζα διαπιςτευμζνο από το ΕΣΥΔ ι από 
φορζα διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Συνεργαςίασ για τθ Διαπίςτευςθ (European Cooperation for 
Accreditation EA) και μάλιςτα , μζλοσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ Αμοιβαίασ Αναγνϊριςθσ (M.L.A.) ςφμφωνα 
με το άρκρο 82 του Ν. 4412/2016. 
 
Επίςθσ, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
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μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 
μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του Οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ17  

Κριτιριο ανάκεςθσ18 τθσ Σφμβαςθσ19 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ20,  και πιο ςυγκεκριμζνα με βάςθ ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν 
τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά. Ειδικότερα θ αξιολόγθςθ και ο υπολογιςμόσ τθσ τελικισ 
βακμολογίασ κάκε οικονομικοφ φορζα ζχει ωσ εξισ:   

1) Υπολογιςμόσ Βακμολογίασ Τεχνικισ Ρροςφοράσ   

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ 
Μζγιςτοσ Αρικόσ 

Σελίδων 
50 ςελίδεσ 

(ςβ) Συντελεςτισ 
Βαρφτθτασ (%) 

1 
Κατανόθςθ και Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ του 
Ζργου. 

35 60% 

1.1 
Ρεριβάλλον του Ζργου – Κατανόθςθ απαιτιςεων ζργου – 
Στόχοι και αντικείμενο    

5 10% 

1.2 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ / οργάνωςθ τθσ «Υπθρεςίασ» - 
Ρλθρότθτα / ποιότθτα παρεχόμενων Υπθρεςιϊν – Οργάνωςθ 
Ραραδοτζων Λδιαιτερότθτεσ, Κίνδυνοι - Χρονοδιάγραμμα 
Υπθρεςιϊν  

20 35% 

1.3 

Εργαλεία Υποςτιριξθσ και περιγραφι – αιτιολόγθςθ 
χρθςιμοποίθςισ τουσ    
(θ εκ μζρουσ των υποψθφίων γενικι αναφορά μεκόδων και 
εργαλείων, θ οποία δε ςυνδζεται ευκζωσ και επαρκϊσ με τισ 
Φάςεισ και επιμζρουσ απαιτιςεισ του Ζργου, κα 
βακμολογείται με  <100) 

5 10% 

1.4 
Τεκμθρίωςθ πρόςκετων υπθρεςιϊν που είναι αναγκαίεσ και 
πικανά δεν ζχουν ςυνεκτιμθκεί ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

5 5% 

2 Ομάδα «Ζργου» 15 40% 

2.1 Σχιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ του «Ζργου» - 5 10% 

2.2 
Στελζχωςθ και καταλλθλότθτα του Υπεφκυνου «Ζργου» και του 
Αναπλθρωτι του - Στελζχωςθ, διακεςιμότθτα και 
καταλλθλότθτα τθσ Ομάδασ «Ζργου». 

10 30% 

 
 

ΡΟΣΟΧΘ: 1. Θ τιρθςθ του ορίου ςτον αρικμό των ςελίδων είναι επί ποινι αποκλειςμοφ. 
                    2. Θ Βακμολογία είναι από 100 (ελάχιςτθ) ζωσ 150 (μζγιςτθ)  
 
Οριςμοί:  

Κ: Βακμολογία ςτο Κριτιριο Αξιολόγθςθσ  

ς.β.: Συντελεςτισ βαρφτθτασ κριτθρίου αξιολόγθςθσ  

                                                           
17

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

18
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΦ)  

19
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 

20
 Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ 

αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
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ΤΠ: Βακμόσ Τεχνικισ Προςφοράσ  

ΣΤΠ: Συνολικόσ Βακμόσ Τεχνικισ Προςφοράσ  

ΟΠ: Οικονομικι Προςφορά  

ΣΟΠ: Συνολικόσ Βακμόσ Οικονομικισ Προςφοράσ  

Τα επιμζρουσ κριτιρια Βακμολογοφνται με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 βακμοί ςε 
περίπτωςθ που καλφπτονται πλιρωσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
 
Θ βακμολογία αυξάνεται μζχρι τουσ 150 Βακμοφσ για περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ.  
 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
του κριτθρίου επί τθ Βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε τεχνικισ προςφοράσ είναι το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. Θ τελικι Βακμολογία τθσ κάκε τεχνικισ 
προςφοράσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 150 βακμοφσ.  
 
Θ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ ΤΡ κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω 
τφπο:  

ΤΡi = ∑(ς.β.i*Κi)  

Ο ςυνολικόσ βακμόσ τεχνικισ προςφοράσ, υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

ΣΤΡi = ΤΡi/ΤΡmax*10 

 

2) Υπολογιςμόσ Βακμολογίασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
Για κάκε υποψιφιο ανάδοχο υπολογίηεται ο Συνολικόσ Βακμόσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ΣΟΡ ωσ εξισ:  
 

ΣΟΡi = ΟΡmin/ΟΡi*100  
 
Ππου ΟΡmin είναι θ μικρότερθ φψουσ Οικονομικι Ρροςφορά που αξιολογικθκε και ΟΡi θ οικονομικι 
Ρροςφορά κάκε διαγωνιηόμενου.   
 
Σθμειϊνεται ότι εάν οι τιμζσ ενόσ προςφζροντοσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ ι κατά τθ γνϊμθ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ είναι αναιτιολόγθτεσ, θ Επιτροπι, πριν απορρίψει τθν προςφορά, 
κα ηθτιςει εγγράφωσ από τον υποψιφιο να παραδϊςει εγγράφωσ, εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ που του 
τάςςει, τισ όποιεσ διευκρινίςεισ για τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ του κρίνει ςκόπιμεσ και κα ελζγξει, ςε 
ςυνεννόθςθ με τον υποψιφιο, τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ του, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δοκείςεσ 
διευκρινίςεισ. 

 
3) Υπολογιςμόσ Τελικοφ Βακμοφ Αξιολόγθςθσ  
Ο Τελικόσ Βακμόσ Αξιολόγθςθσ προκφπτει από τον τφπο:  
 

ΤΒΑi=(ΣΤΡi*0,80)+(ΣΟΡi*0,20)  
 
όπου ΤΒΑi ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου, ΣΤΡi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ και ΣΟΡi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ οικονομικισ προςφοράσ.  
 
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (άρκρο 86 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 90 παρ 4 του ν. 4412/2016), με βάςθ ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν 
τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά, είναι εκείνθ που ςυγκεντρϊνει τον μεγαλφτερο τελικό 
βακμό αξιολόγθςθσ.  
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Επαναλαμβάνεται ότι: Θ τιρθςθ του ορίου ςτον αρικμό των ςελίδων είναι επί ποινι αποκλειςμοφ.  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα Λ, II, ΛΛΛ, IV & V τθσ 
Διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ υπθρεςίασ.  

Ο Φάκελοσ τθσ Ρροςφοράσ κα πρζπει κατά τθν κατάκεςι του, να ςυνοδεφεται από αίτθςθ ςυμμετοχισ 
ςτο διαγωνιςμό, ςτθν οποία ο προςφζρων αναφζρει πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Σε περίπτωςθ που 
κατά τα ςτάδια διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτεί εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του, 
θ ανωτζρω αίτθςθ κα πρζπει να αναφζρει και τα ςτοιχεία αυτοφ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τελευταία 
περίπτωςθ, ο εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ οφείλει, κατά το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ που κα 
παρευρεκεί, να κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν Επιτροπι, ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ εκπροςϊπθςθσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα 
αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: 
Διμοσ  Ρθνειοφ, οδόσ : Γιαννακοποφλου 30 , Τ.Κ.: 27300 ΓΑΣΤΟΥΝΘ). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν 
πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο 
μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται  ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ 
ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που 
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι 
ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι 
ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Εφόςον οι διαγωνιηόμενοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, ο αντιπρόςωποσ κα 
πρζπει να φζρει μαηί του ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ, κεωρθμζνθ για 
το γνιςιο τθσ υπογραφισ του εκπροςωποφμενου από οποιαδιποτε αρχι.  

Ρροςφορζσ που κατατίκενται εκπρόκεςμα, δε γίνονται δεκτζσ.  

2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο 
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά 

του ….. 

για τθν παροχι υπθρεςίασ: «……………….» 

με ανακζτουςα αρχι ……. 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν…..i 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
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προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail  ).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται 
χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί 
τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα 
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του 
άρκρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι ( θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν 
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

2.4.2.7. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του, που τυχόν ζχουν εμπιςτευτικό 

χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν.4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 

χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω τθσ φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ 

ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ  νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που 

επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν21: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201622, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(ΡαράρτθμαΛΛΛ), 

                                                           
21

 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
22

 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
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β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.4 Φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Λ και 
τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων του Ραραρτιματοσ ΛΛ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα23 24.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν25. 

Ο Φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» κα πρζπει να περιζχει: 

1. Τεχνικι Ζκκεςθ: Ρεριγράφονται από τον Οικονομικό Φορζα οι απαιτιςεισ του Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ, ϊςτε να αποτυπωκεί ο βακμόσ κατανόθςθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του 
αντικειμζνου τθσ Διακιρυξθσ, ςφμφωνα και με το Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ. 

2. Μεκοδολογία: Ο Οικονομικόσ Φορζασ κατακζτει ολοκλθρωμζνα τθν  πρόταςθ τθν οποία κα 
κλθκεί να υλοποιιςει, αναλφοντασ τθν μεκοδολογία υλοποίθςισ τθσ. Χρθςιμοποιϊντασ κατ’ 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (και των Ραραρτθμάτων τθσ) αναλφει τα 
ςτάδια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το πϊσ διαςφαλίηεται θ ποιότθτα, εξθγεί τουσ ςτόχουσ και ποφ 
εςτιάηει, για ποιο λόγο επιλζγει και πϊσ αξιοποιεί το κάκε μεκοδολογικό εργαλείο και πϊσ 
ςυνδυάηει τα ευριματα του κάκε εργαλείου για τθν εξαγωγι των τελικϊν του ςυμπεραςμάτων. 

3. Ραραδοτζα: Ρροςδιοριςμόσ των Ρακζτων Εργαςίασ, που κα είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με τθν 
ωσ άνω Μεκοδολογία του, κακϊσ και των Ραραδοτζων ανά Φάςθ, όπωσ αυτά αναφζρονται  ςτο 
Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ. Κατατίκεται ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Υπθρεςίασ, 
ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ. 

4. Ραρουςίαςθ Ομάδασ Ζργου: Γίνεται παρουςίαςθ του Οικονομικοφ Φορζα (Υπεφκυνοσ και μζλθ 
τθσ Ομάδασ Ζργου).  
i. Ρίνακασ με τα ςτελζχθ του προςωπικοφ του Ο.Φ. και των τυχϊν εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που 

προτείνονται για τθ ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ, προςδιοριςμόσ τθσ κζςθσ τουσ και των 
κακθκόντων τουσ, με περιγραφι τθσ δομισ, τθσ ςφνκεςθσ, του τρόπου ςυνεργαςίασ, τθσ ροισ 
εργαςιϊν, τθσ εξειδίκευςθσ των ρόλων, τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Ομάδασ, ςε ςχζςθ 
με τισ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ.  

ii. Υ.Δ. από όλα τα μζλθ τθσ Ομάδασ, όπου να δθλϊνεται θ αποδοχι του οριςμοφ τουσ ωσ μζλθ 
τθσ Ομάδασ Ζργου. 

iii. Υ.Δ. από τα μζλθ τθσ Ομάδασ ζργου, που δεν είναι μόνιμα ςτελζχθ του Ο.Φ. (ιτοι με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι καλφπτουν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 39 του 
Ν.4387/2016) τθν περίοδο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, περί του ότι α) υπάρχει ςυμφωνία 
ςυνεργαςίασ, β) ότι δεςμεφονται να τθριςουν το χρονοδιάγραμμα τθσ ςυμφωνίασ και γ) ότι 
δζχονται τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

iv. Υ.Δ. του Νομίμου Εκπροςϊπου, υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ, περί αποδοχισ των όρων και 
πλιρουσ γνϊςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ και β) τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ, του μζςου όρου του 
απαςχολοφμενου προςωπικοφ και τθσ νομικισ μορφισ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

                                                           
23

 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
24

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

25
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
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Επιςθμαίνεται ότι, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει διευκρινίςεισ (γραπτζσ ι 
προφορικζσ) από τον Ο.Φ. για τα αναφερόμενα ςτθν Τεχνικι του προςφορά.   

2.4.5 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα – Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ. 

Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.26 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ27. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι28.  

 

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
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 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  
ανκρωποϊρεσ κ.α. 

27
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 

28
 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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2.4.7 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α)  θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ), 2.4.4 
(Ρεριεχόμενο φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, 
τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ 
αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β)  θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ)  για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ)  θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε)  θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ . Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ *περ. (γ) τθσ 
παρ. 4 του άρκρου73 του Ν. 4412/2016+ και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά 
μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 
ενϊςεων.  

η)  θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ)  θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Παπαλαβή και εξέηαζη ηων θακέλων πποζθοπάρ  

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 
τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και 
μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 
υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 
καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ 
δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το 
άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 
ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ 
ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε 
μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί 
με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
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δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του 
Διμου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 
χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι29 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται30 ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία ςτθν τεχνικι προςφορά, θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων.   

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν 31 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ32 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί 
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία 
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν33. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ34 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
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 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
30

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
31

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
32

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
33

  Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  

34
  Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.35 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά36 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του37.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω38 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε 
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά39, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ40: 
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  Ρρβλ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 
ν. 4605/2019. 

36
  Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 

37
 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 

38
  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

39
  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
40

    Άρκρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 26 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 και από τθν παρ.13γ 
του άρκρου 43 του Ν.4605/2019 
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α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ 
ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 127, 

β) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ41 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ενζηάζειρ42  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ 
είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε 
προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον 
υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ43. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (1 0) θμερϊν, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ 
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   Με τθν άπρακτθ πάροδο 
των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4 412/2016, το οποίο 
επιςυνάπτεται44. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατ ά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ 
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τ θσ ζνςταςθσ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων. Ρζραν από 
τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ 
ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.  

Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8). 

                                                           
41

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και από τθν παρ.20 
του άρκρου 43 του Ν.4605/2019. 

42
     Άρκρο 127 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 

43
 Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

44
 άρκρο 19 Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') 



 

Σελίδα 35 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου Οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 45 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα Πργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

                                                           
45

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
Ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 46 47 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α)  θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του Ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β)  ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ)  θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ Συνκικθσ για τθ 
Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΣΛΕΕ). 
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 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 
47

 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :   

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων τθσ εν λόγω υπθρεςίασ, 
ςφμφωνα με το άρκρο τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.  

Ι 

Θ πλθρωμι του αναδόχου επιμερίηεται ςε τρεισ (3) φάςεισ, αφοφ πραγματοποιθκεί θ παράδοςθ των 
επιμζρουσ παραδοτζων και θ παραλαβι του ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν, κακϊσ και του 
πρακτικοφ τθσ επιτροπισ παραλαβισ για τθν εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ 
υποχρεϊςεισ του αναδόχου. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται48   

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201649 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 
τεφχοσ Β').)  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

                                                           
48

  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
49

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου Οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου Οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ50. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α)  για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β)  για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ)  οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ 
αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201651. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
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  Ρρβλ. άρκρο 218 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
51

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν & Ρολεοδομίασ του Διμου Ρθνειοφ θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο Πργανο, τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ρθνειοφ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν 
ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια Υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ, να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ, με κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ Υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται 
και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ Υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον Ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δυο (2) μινεσ και αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ.  Στθν Συγγραφι Υποχρεϊςεων αναφζρονται οι προκεςμίεσ εκτζλεςθσ ανά Φάςθ τθσ 
υπθρεςίασ, ξεκινϊντασ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.   

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. 52Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.53 Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 ι 11 εδάφιο (δ) του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 
με τισ παρ. 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 
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 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν 
παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 

53
 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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6.3.3 Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται Ρρωτόκολλο Ρροςωρινισ Ραραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα: 

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου Οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηόμενων ςτο άρκρο 220.   

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί Ρρωτόκολλο  Ραραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι Ρρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του Αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δϋ του άρκρου 221 του Ν.4412/2016. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
Ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο Ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικι αξίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
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6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ)54.  
 

 
 

Γαςτοφνθ, ............. 
Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΡΘΝΕΛΟΥ 

 
 
 
 
 

ΑΝΔΕΑΣ ΣΡ. ΜΑΛΝΟΣ 

                                                           
54

  Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 
ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).  
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, 
τθ ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.6.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε 
κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

                                                           

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ 
ύμβαζηρ 

ΜΕΟΣ Α - Τεχνικι Ρεριγραφι 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ ενίςχυςθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςτον Ελλθνικό χϊρο, προωκείται δζςμθ μζτρων για τθν 
ενίςχυςθ και υποςτιριξθ τθσ απόκτθςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων. Ζνα από τα απαραίτθτα μζτρα προσ αυτι τθν 
κατεφκυνςθ είναι θ δθμιουργία από τθ μεριά των ΟΤΑ, Σχεδίων Φόρτιςθσ Θλεκτροκίνθτων Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) 

Το «Σχζδιο Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.)» εκπονείται υποχρεωτικά από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 
4710/2020 (Αϋ142) ζωσ και τθν προκεςμία που τίκεται ςτθν παρ. 1, του άρκρου 17 του ιδίου νόμου, όςον αφορά 
τουσ διμουσ των μθτροπολιτικϊν κζντρων, τουσ μεγάλουσ και μεςαίουσ θπειρωτικοφσ διμουσ, τουσ διμουσ 
πρωτευουςϊν περιφερειακϊν ενοτιτων, κακϊσ και τουσ μεγάλουσ και μεςαίουσ νθςιωτικοφσ διμουσ, ςφμφωνα με 
το άρκρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87). 

Στο προςωπικό του διμου δεν υπάρχουν τα κατάλλθλα άτομα με τισ ειδικότθτεσ και τισ ειδικζσ γνϊςεισ που 
ορίηονται από τισ τεχνικζσ οδθγίεσ του ΥΡΕΝ (Α.Ρ.: ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396), τα οποία να γνωρίηουν και να 
αςχολοφνται με ςυναφι ηθτιματα αςτικισ κινθτικότθτασ, χωροκζτθςθσ κζςεων ςτάκμευςθσ θλεκτρικϊν φορτιςτϊν, 
ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, προϊκθςθσ τθσ διαςφνδεςθσ τθσ κινθτικότθτασ με ηθτιματα ζξυπνθσ πόλθσ 
κ.ο.κ. 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Κφριοι ςτόχοι τθσ ανάπτυξθσ τθσ θλεκτροκίνθςθσ είναι: α) θ επζκταςθ τθσ χριςθσ των οχθμάτων χαμθλϊν και 
μθδενικϊν εκπομπϊν, β) θ ανάπτυξθ υποδομϊν επαναφόρτιςθσ, ιδίωσ δθμοςίωσ προςβάςιμων και γ) θ διαμόρφωςθ 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθν αγορά θλεκτροκίνθςθσ. Στα πλαίςια αυτά, και με βάςθ το Νόμο 4710/2020, ωσ «Σχζδιο 
Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.)» ορίηεται το πρόγραμμα χωροκζτθςθσ δθμοςίωσ προςβάςιμων ςθμείων 
επαναφόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων (Θ/Ο) κανονικισ ι υψθλισ ιςχφοσ και κζςεων ςτάκμευςθσ Θ/Ο, που 
εκπονείται από τουσ διμουσ, εντόσ των διοικθτικϊν τουσ ορίων, για τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ. 

Σφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων, το κάκε Σ.Φ.Θ.Ο. περιζχει 
υποχρεωτικά κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Φορζα 
Εκπόνθςθσ, ςτουσ χϊρουσ ςτάςθσ και ςτάκμευςθσ του άρκρου 34 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), κακϊσ και ςε 
ελεγχόμενουσ από τουσ διμουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, ϊςτε να προβλζπεται 
υποχρεωτικά θ χωροκζτθςθ ενόσ (1) κατ’ ελάχιςτον ςθμείου επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ανά χιλίουσ (1.000) κατοίκουσ του 
διμου, και ειδικότερα ςε:  

αα) υφιςτάμενουσ υπαίκριουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ,  
αβ) υφιςτάμενουσ ςτεγαςμζνουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ,  
αγ) υφιςτάμενεσ παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ, ελεφκερεσ και ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ, ιδίωσ ςτα πολεοδομικά 
κζντρα των διμων και ςε περιοχζσ αυξθμζνθσ επίςκεψθσ και ςε πυκνοδομθμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ,  
αδ) νζουσ υπαίκριουσ/ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ ι παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ που χωροκετοφνται με 
ςκοπό τθν εγκατάςταςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο.  

β) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ και ςε επιλεγμζνα 
ςθμεία των δθμοτικϊν και αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ ανωτζρω εγκατάςταςθ των ςθμείων 
επαναφόρτιςθσ Θ/Ο υψθλισ ιςχφοσ για τθν εξυπθρζτθςθ δθμοτικϊν και αςτικϊν λεωφορείων και ςυγχρόνωσ να 
διαςφαλίηεται θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αναμονι επαναφόρτιςθσ για τθν ομαλι λειτουργία των λεωφορειακϊν 
γραμμϊν προσ εξυπθρζτθςθ του επιβατικοφ κοινοφ,  

γ) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν 
λεωφορείων, ϊςτε οι προβλεπόμενεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων να εξοπλίηονται με ςθμεία 
επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τουλάχιςτον επί του ςυνόλου των υφιςτάμενων κζςεων ι 
ενόσ (1) κατ’ ελάχιςτον ςθμείου επαναφόρτιςθσ Θ/Ο,  
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δ) τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν εξυπθρζτθςθ Θ/Ο τροφοδοςίασ, 
ϊςτε οι προβλεπόμενεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ οχθμάτων τροφοδοςίασ να εξοπλίηονται με ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 
για το δζκα τοισ εκατό (10%) τουλάχιςτον του ςυνόλου των υφιςτάμενων κζςεων ι ενόσ (1) κατ‘ ελάχιςτον ςθμείου 
επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. Στισ ανωτζρω κζςεισ επιτρζπεται και θ ςτάκμευςθ και θ επαναφόρτιςθ Θ/Ο που δεν 
εξυπθρετοφν ανάγκεσ τροφοδοςίασ μετά από τθ λιξθ του ωραρίου τροφοδοςίασ και ζωσ τθν επόμενθ ζναρξθ. Σε 
εμπορικζσ περιοχζσ και ιςτορικά κζντρα πόλεων, χωροκετοφνται παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ - επαναφόρτιςθσ για 
θλεκτρικά ποδιλατα και μοτοποδιλατα τροφοδοςίασ τα οποία επιτρζπεται να κινοφνται πζραν των ωραρίων 
τροφοδοςίασ που ιςχφουν για τα υπόλοιπα οχιματα.  

ε) τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε υφιςτάμενα και νόμιμα κακοριςμζνα ςθμεία ςτάςθσ ι 
ςτάκμευςθσ (πιάτςεσ) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΛ, και ςυγκεκριμζνα μία (1) κζςθ Θ/Ο ανά πζντε (5) κζςεισ ςτάκμευςθσ, όπωσ αυτι 
περιγράφεται ςτο άρκρο 18 του ν. 4710/2020. Στα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που ορίηονται με τθν παροφςα 
απαγορεφεται να φορτίηονται Θ/Ο, εκτόσ από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΛ.  

ςτ) τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων ΑμεΑ, όπωσ αυτι περιγράφεται 
ςτο άρκρο 19 του ν. 4710/2020. 

Ρζραν των ανωτζρω, ςτο Σ.Φ.Θ.Ο. δφναται να περιλαμβάνεται (ενδεικτικά) και θ χωροκζτθςθ δθμοςίωσ 
προςβάςιμων κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, πζραν των 
υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, και θ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων 
επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ και ςε επιλεγμζνα ςθμεία του 
δικτφου δθμοτικϊν ι αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν.  

Εφόςον ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ υπάρχουν περιοχζσ ευκφνθσ άλλων νομικϊν προςϊπων ι οντοτιτων πλθν του 
Φορζα Εκπόνθςθσ, ο Φορζασ Εκπόνθςθσ μπορεί να απευκφνει πρόςκλθςθ ςτα νομικά αυτά πρόςωπα ι οντότθτεσ να 
υποβάλουν εντόσ του χρονικοφ πλαιςίου που αυτόσ κα κζςει, δεςμευτικι πρόταςθ για χωροκζτθςθ δθμοςίωσ 
προςβάςιμων κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ αυτϊν εντόσ τθσ 
Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτο υπό εκπόνθςθ Σ.Φ.Θ.Ο..  

Δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που ζχουν ιδθ εγκαταςτακεί εντόσ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ 
ζωσ τθν εκπόνθςθ του Σ.Φ.Θ.Ο. και δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που βρίςκονται εκτόσ τθσ 
αρμοδιότθτασ του Φορζα Εκπόνθςθσ αλλά εντόσ τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ 
παροφςθσ, λαμβάνονται υπόψθ και ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Σ.Φ.Θ.Ο. με διακριτι ζνδειξθ. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Για τθν κατάρτιςθ ενόσ Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) ο Φορζασ Εκπόνθςθσ δθμιουργεί τον 
«Φάκελο Σ.Φ.Θ.Ο.», ο οποίοσ αποτελείται υποχρεωτικά από τρία (3) Ραραδοτζα, ωσ εξισ: 

 

Ραραδοτζο Ρ.1, περιλαμβάνει δφο υποφακζλουσ: 

1. Ρ1α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΧΑΤΟΓΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΙΟΧΗΣ ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ 

Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ: 

Αφορά ςτθν δθμιουργία τεφχουσ ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται θ παρουςίαςθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και θ 
ςυλλογι διακζςιμων ςτοιχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι:  

α) Συλλογι και καταγραφι των υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων ςτρατθγικϊν ςχεδίων του Διμου Ρθνειοφ, όπωσ τα 
Σχζδια Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ - Σ.Β.Α.Κ., τισ Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ - Ο.Χ.Ε., τα ςχζδια για 
Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ - Β.Α.Α., τα Σχζδια Ολοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ – ΣΟΑΡ, τα Τοπικά Σχζδια 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων – ΤΟΣΔΑ. 

β) Καταγραφι των ςχετικϊν ςτοιχείων των πολεοδομικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ (ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, 
χριςεισ γθσ, πλθκυςμόσ εξυπθρζτθςθσ, εντοπιςμόσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ, ιδθ υφιςτάμενα/αναπτυςςόμενα 
δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, όροι δόμθςθσ κ.λπ.).  

γ) Καταγραφι των κυκλοφοριακϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ (ανάλυςθ υφιςτάμενου οδικοφ δικτφου, ςτοιχεία 
κυκλοφοριακϊν φόρτων, ςφνκεςθ κυκλοφορίασ, λειτουργία οδικοφ δικτφου και κυκλοφοριακϊν ροϊν ποδθλάτων, 
οχθμάτων και ΜΜΜ, παρόδια ςτάκμευςθ, ςτάκμευςθ εκτόσ οδοφ, δίκτυα ιπιων μορφϊν μετακίνθςθσ) και τυχόν 
εξειδικευμζνων δικτφων μεταφορϊν (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, ςιδθροδρομικοί ςτακμοί) και των περιβαλλοντικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ (περιγραφι υφιςτάμενου ςτόλου οχθμάτων των κατοίκων, αζριοι ρφποι) βάςει (α) 
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των ςχετικϊν υφιςτάμενων πολεοδομικϊν ι/και ςυγκοινωνιακϊν μελετϊν, ι/ και τυχόν μελετϊν αςτικϊν 
αναπλάςεων ι/και (β) βάςει τθσ ανάλυςθσ των πολεοδομικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

δ) Καταγραφι των κατευκφνςεων των υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Τ.Ρ.Σ.) κακϊσ 
και τυχόν ευρφτερων μελετϊν και προγραμμάτων αςτικϊν αναπλάςεων.  

ε) Καταγραφι των υφιςτάμενων υπαίκριων δθμοτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ, των υφιςτάμενων ςτεγαςμζνων 
δθμοτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ, κζςεων ςτάκμευςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων, δθμοτικϊν κτιρίων/εγκαταςτάςεων 
κ.ο.κ., βάςει των κακοριηομζνων του ν. 4710/2020 (Α’ 142).  

ςτ) Συλλογι και καταγραφι διακζςιμων τοπογραφικϊν υποβάκρων.  

η) Συλλογι και καταγραφι υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων πολεοδομικϊν μελετϊν, μελετϊν αςτικϊν αναπλάςεων και 
κυκλοφοριακϊν μελετϊν, μελετϊν ςτάκμευςθσ, μελετϊν αςτικισ οδοποιίασ και διαμόρφωςθσ οδϊν, που ζχει 
εκπονιςει ο Διμοσ Ρθνειοφ. 

Χαρτογράφθςθ τθσ Περιοχισ Παρζμβαςθσ:  

Αφορά ςτθν δθμιουργία διανυςματικϊν αρχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι:  

α) Χαρτογράφθςθ των: κατθγοριϊν ειςοδθμάτων (χαμθλϊν, μζςων, υψθλϊν), όρων δόμθςθσ (ςυντελεςτι δόμθςθσ 
και κάλυψθσ), εμπορικϊν ςυγκεντρϊςεων και ςυγκεντρϊςεων κζςεων εργαςίασ και μεγάλων κτθρίων γραφείων και 
μεγάλων πόλων αναψυχισ/πολιτιςμοφ/ τουριςμοφ/ακλθτιςμοφ, ςτακμϊν δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ (λεωφορείων, 
ι/και μζςων ςτακερισ τροχιάσ), ορίων και ςτοιχείων υφιςταμζνων προγραμμάτων ανάπλαςθσ (ειδικότερα ςε 
πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ).  

β) Καταγραφι ςθμείων παρόδιασ ςτάκμευςθσ και ςτάςθσ IX οχθμάτων (ελεφκερθσ και ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ), 
λεωφορείων, ταξί, κζςεων τροφοδοςίασ, κζςεων ΑμεΑ κ.τ.λ., κακϊσ και δθμοτικϊν κτιρίων/εγκαταςτάςεων.  

γ) Καταγραφι ςθμείων/περιοχϊν με δυνατότθτα καταςκευισ νζων παροχϊν υποδομϊν επαναφόρτιςθσ 
θλεκτροκίνθτων οχθμάτων για ςφνδεςθ με το Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςε ςυνεργαςία με τον 
Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε..  

δ) Καταγραφι αναγκαίων παρεμβάςεων ςτα ςθμεία τοποκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο.  

ε) Καταγραφι ψθφιακά ςε διανυςματικά αρχεία μορφισ shp των χϊρων: 1. των α, β, γ, και δ τθσ παροφςασ 
παραγράφου και 2. των ςτοιχείων που περιγράφονται ςτθν παρ.2 του άρκρου 5. 

 

2. Ρ1β:  ΧΩΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Η/Ο και ΣΕΝΑΙΑ   

 ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΣΗΣ Η/Ο. 

Το Ραραδοτζο Ρ.1β ςυμπεριλαμβάνει τθν Διαδικαςία Επιλογισ Χωροκζτθςθσ Σθμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, Σενάρια 
Ανάπτυξθσ Δικτφου Σθμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και Ραρακολοφκθςθ Κάλυψθσ Αναγκϊν Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, ωσ 
εξισ:  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΧΩΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΣΗΣ Η/Ο 

 Αφορά ςτθν επιλογι ςυγκεκριμζνων ςθμείων για τθν τοποκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, με βάςθ τα 
κάτωκι:  

A.1. Τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που κα προτείνονται κα πρζπει να εξυπθρετοφν ςτο ςφνολό τουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των ιδθ υφιςτάμενων/αναπτυςςόμενων ςθμείων) τισ ανάγκεσ φόρτιςθσ όλων των 
κατθγοριϊν θλεκτρικϊν οχθμάτων για τα επόμενα πζντε (5) ζτθ. Στο Σ.Φ.Θ.Ο. κα ςυμπεριλαμβάνεται πρόταςθ για 
πρόγραμμα τμθματικισ υλοποίθςθσ των οριηόμενων ςτο Σ.Φ.Θ.Ο. ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με ςτόχο τθν πλιρθ 
υλοποίθςι του εντόσ τριϊν (3) ετϊν.  

A.2. Ωσ προσ τισ αναγκαίεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, λαμβάνονται 
υπόψθ  

(α) οι ςχετικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ ςφνδεςθσ των υποδομϊν επαναφόρτιςθσ ςτο Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ 
Θλεκτρικισ Ενζργειασ, για τισ οποίεσ κα ηθτείται θ ςυνδρομι του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. οφτωσ ϊςτε να προκφπτουν δεδομζνα 
καταςκευισ αναγκαίων ζργων ςφνδεςθσ και το ςχετικό κόςτοσ τουσ,  

(β) τα γεωμετρικά δεδομζνα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (π.χ. πλάτοσ πεηοδρομίου),  

(γ) οι απαιτιςεισ για οδικι αςφάλεια (ορατότθτα από ςυμβολι οδϊν και εξόδουσ χϊρων ςτάκμευςθσ), όπωσ 
προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.  

A.3. Για τθν αξιολόγθςθ των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τθν 
επιλογι ςθμείων κατάλλθλων για τθ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και φόρτιςθσ Θ/Ο, ο Φορζασ Εκπόνθςθσ 
πραγματοποιεί:  

α) Ανάλυςθ SWOT (για τθν επιλογι των βζλτιςτων ςθμείων για τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο) ςτθν 
οποία αξιοποιοφνται και αξιολογοφνται τα δεδομζνα του παραδοτζου Ρ.1α.  

β) Καταγραφι προτάςεων αναπλάςεων ςε μικρά οδικά τμιματα για χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο.  
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γ) Σφνταξθ επιμζρουσ προτάςεων για χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που 
ανικουν ςε ειδικζσ κατθγορίεσ (ταξί, Λεωφορεία, ΑμεΑ, οχιματα τροφοδοςίασ, ςε δθμοτικά κτίρια/εγκαταςτάςεισ 
κ.τ.λ.) κακϊσ και για χωροκζτθςθ χϊρων ςτάκμευςθσ θλεκτρικϊν ποδθλάτων.  

ΣΕΝΑΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΤΙΣΗΣ Η/Ο  

Αφορά ςε παρουςίαςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων χωροκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με ςτόχο τθν δθμιουργία 
ολοκλθρωμζνου δικτφου υποδομϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο για τθν περιοχι παρζμβαςθσ.  

α) Ραρουςίαςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων χωροκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και βακμονόμθςι τουσ που κα 
καταλιγουν ςτθν βζλτιςτθ (με κριτιρια οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά) προτεινόμενθ λφςθ.  

β) Χαρτογραφικι παρουςίαςθ του ςυνόλου των εναλλακτικϊν ςεναρίων και χαρτογραφικι παρουςίαςθ και 
τεκμθρίωςθ τθσ βζλτιςτθσ επιλογισ.  

γ) Επιςθμαίνεται ότι: 1. Για τθ χωροκζτθςθ χϊρων ςτάςθσ/ςτάκμευςθσ (πιάτςεσ) Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΛ θλεκτρικϊν οχθμάτων 
με ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ακολουκοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) και 2. Για τθ 
χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ Θ/Ο για ΑμεΑ ακολουκοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 19 του ν. 4710/2020 
(Α’ 142). 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΑΝΑΦΟΤΙΣΗΣ Η/Ο  

Ο Φορζασ Εκπόνθςθσ δθμιουργεί ανοιχτό ψθφιακό αρχείο ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονται και καταγράφονται όλα τα 
νζα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ του Σ.Φ.Θ.Ο. και αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ 
κάλυψθσ των αναγκϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, ςτοιχεία τοπικοφ φορτίου από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε., νζεσ προτάςεισ από τθν 
ΕΕ κ.λπ., τα οποία κα χρθςιμοποιοφνται ςε επόμενθ ανακεϊρθςθ/επικαιροποίθςθ του Σ.Φ.Θ.Ο. με ςκοπό να 
προτείνονται ςυμπλθρϊςεισ και αλλαγζσ των Σ.Φ.Θ.Ο. (π.χ. νζεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ, 
αλλαγι τθσ κζςθσ τοποκετθμζνων ςθμείων επαναφόρτιςθσ, αντικατάςταςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ κανονικισ 
ιςχφοσ με ςθμεία επαναφόρτιςθσ υψθλισ ιςχφοσ Θ/Ο κ.λπ.). 

 

Ραραδοτζο Ρ.2:  Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ  
Στο Ραραδοτζο Ρ.2 κα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ επί του επικρατζςτερου ςεναρίου και 
τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

Ειδικότερα, ιδθ πριν τθν ζναρξθ του Σταδίου 1, ςυντάςςεται από τον Φορζα Εκπόνθςθσ θ μζκοδοσ διαβοφλευςθσ 
και οι ςχετικζσ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και ορίηονται οι επαγγελματικοί, ςυλλογικοί και άλλοι φορείσ που κα 
ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο. Στθν διαβοφλευςθ ενδείκνυται να 
ςυμμετζχουν και ςχετικοί με τθν θλεκτροκίνθςθ φορείσ, εμπειρογνϊμονεσ και ειδικοί επιςτιμονεσ. Θ ςυμμετοχι των 
παραπάνω φορζων δεν είναι δεςμευτικι. Εν ςυνεχεία ο Φορζασ Εκπόνθςθσ δθμοςιοποιεί τα αποτελζςματα τθσ 
διαβοφλευςθσ, καταγράφει και αξιολογεί τα ςχόλια και πραγματοποιεί τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

 

Ραραδοτζο Ρ.3: Ολοκλιρωςθ Φακζλου- Εφαρμογι Σχεδίου 
Στο Ραραδοτζο Ρ.3, κα παρουςιάηονται:  

1. Ανάλυςθ κόςτουσ - οφζλουσ και επιλογι μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του οριηόμενου από το Σ.Φ.Θ.Ο. δικτφου 
υποδομϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο (π.χ. ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, ςφμβαςθ προμικειασ).  

2. Σχζδιο και χρονικόσ προγραμματιςμόσ χωροκζτθςθσ/αδειοδότθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο.  

3. Ρροδιαγραφζσ (τεχνικζσ, διαλειτουργικότθτασ, κ.λπ.) του προτεινόμενου δικτφου υποδομϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο.  

4. Δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ ζργου.  

5. Ανάπτυξθ Ρολιτικισ Κινιτρων (ςε τοπικό επίπεδο).  

6. Ψθφιακά αρχεία με τα γεωχωρικά δεδομζνα του Σ.Φ.Θ.Ο.. Τα ψθφιακά αρχεία κα αφοροφν ςτθν πρόταςθ 
χωροκζτθςθσ όπου κα απεικονίηονται τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ και των κζςεων ςτάκμευςθσ Θ/Ο, με το ςφνολο των 
απαραίτθτων κεματικϊν ιδιοτιτων τουσ (για παράδειγμα ςε ότι αφορά ςτα ςθμεία επαναφόρτιςθσ: εάν πρόκειται 
για ςθμείο επαναφόρτιςθσ κανονικισ ι υψθλισ ιςχφοσ Θ/Ο, αρικμόσ ρευματοδοτϊν κ.ά.). Τα ςτοιχεία αυτά 
προορίηονται να τροφοδοτιςουν (α) βάςεισ δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνου του Μ.Y.Φ.Α.H.του ν. 4710/2020, και 
(β) διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ πλθροφόρθςθσ (π.χ. websites) για τουσ κατοίκουσ και τουσ διερχόμενουσ από τα 
διοικθτικά όρια του Διμου Ρθνειοφ.  

 

Πλα τα παραδοτζα κα παραδοκοφν ςε πζντε αντίτυπα ςε ζντυπθ μορφι και ςε 5 αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι 
(5cd).  

Πλα τα παραδοτζα κα πρζπει απαραίτθτα να είναι ςε ςυνζργεια με το ΣΒΑΚ του Διμου Ρθνειοφ. 

Πλα τα παραδοτζα και τα θλεκτρονικά αρχεία που το ςυνοδεφουν κα είναι ςφμφωνα με τον Οδθγό Υλοποίθςθσ τθσ 
Ρρόςκλθςθσ για τα ΣΦΗΟ και τισ οποιεςδιποτε πρόςκετεσ οδθγίεσ εκδοκοφν από το ΥΡΕΝ ι το Ρράςινο Ταμείο. 
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4. ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δυο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τα επιμζρουσ παραδοτζα κακϊσ και για όλεσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, ορίηονται τμθματικζσ/ενδιάμεςεσ 
προκεςμίεσ ωσ εξισ: 

 

Αρικμόσ 
Ραραδοτζου 

Τίτλοσ παραδοτζου Χρόνοσ Ολοκλιρωςθσ  
από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

(μινεσ) 

Ρ.1α.  
Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ 
Κατάςταςθσ – Χαρτογράφθςθ 
τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ 

1 

Ρ.1β 

Χωροκζτθςθ Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ και Κζςεων 
Στάκμευςθσ Θ/Ο και Σενάρια 
Ανάπτυξθσ Δικτφου Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

1 

Ρ.2 Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ 2 

Ρ.3 
Ολοκλιρωςθ Φακζλου – 
Εφαρμογι Σχεδίου 2 

 

Οι ανωτζρω τμθματικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ των παραδοτζων είναι ενδεικτικζσ και δφναται να τροποποιθκοφν με 
απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ χωρίσ ωςτόςο να υπερβαίνουν τον ςυνολικό ςυμβατικό χρόνο για τθν 
υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
Θ Σφμβαςθ δφναται να ολοκλθρωκεί και ςε μικρότερο χρονικό διάςτθμα, ι να παρατακεί , εφόςον είναι αναγκαίο 
και χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο μερϊν και χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ 
αντικειμζνου, κατόπιν πρόταςθσ του αναδόχου. 
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Ρράςινο Ταμείο, κατόπιν τθσ Ζνταξθσ τθσ πρόταςθσ του Διμου 
Ρθνειοφ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2 «Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.)» του Χρθματοδοτικοφ 
Ρρογράμματοσ: «Δράςεισ Ρεριβαλλοντικοφ Λςοηυγίου 2021», βάςει τθσ υπ’ αρικ.: 201.6/20202 / 23-12-20 Απόφαςθσ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρράςινου Ταμείου.  

Ο προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν ανζρχεται ςτο φψοσ των 39.680,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (Ροςό χωρίσ 
ΦΡΑ: 32.000,00 €, ΦΡΑ: 7.680,00 €), δαπάνθ που κα βαρφνει τθν με Κ.Α.: 00.6117.017  με τίτλο: «Ραροχι Υπθρεςιϊν 
Συμβοφλου για τθν εκπόνθςθ Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) Διμου Ρθνειοφ ςχετικι πίςτωςθ 
του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021  του Διμου Ρθνειοφ. 
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ΜΕΟΣ Β - Οικονομικό Αντικείμενο 

ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

Θ δαπάνθ που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ:  «Ραροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου για τθν 

εκπόνθςθ Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) Διμου Ρθνειοφ», υπολογίηεται: 

Α/Α 

 

 

Ρεριγραφι Άρκρου 
Τιμολογίου 

 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

 

Ρος. 

 

Κακ. Τιμι 
Μον. Άρκρου 

(€) 

 

Τιμι 
Φ.Ρ.Α. (€) 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

 

 

Τελικό  

Σφνολο (€) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8)=(4)*(7) 

Ρ.1α. –
Ρ.1β 

Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ 
Κατάςταςθσ – 
Χαρτογράφθςθ τθσ 
Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ 

Κατ' 
αποκ. 

1 10.666,66  2.560,00  13.226,66  13.226,66  
Χωροκζτθςθ Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ και 
Κζςεων Στάκμευςθσ 
Θ/Ο και Σενάρια 
Ανάπτυξθσ Δικτφου 
Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

Ρ.2 Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ 
Κατ' 

αποκ. 
1 10.666,67  2.560,00  13.226,67 13.226,67 

Ρ.3 Ολοκλιρωςθ Φακζλου 
– Εφαρμογι Σχεδίου 

Κατ' 
αποκ. 

1 10.666,67 2.560,00  13.226,67 13.226,67 

    Κακαρό Σφνολο: 
(5) 32.000,00 

€ 

    Φ.Ρ.Α. 24%: 

(6) 

7.680,00 € 

    Τελικό Σφνολο: 
 39.680,00 

€ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική ςγγπαθή Τποσπεώζεων 

Άρκρο 1ο : Αντικείμενο τθσ Συγγραφισ  
Το τεφχοσ τθσ Ε.Σ.Υ περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ 
υπόλοιπουσ όρουσ των ςυμβατικϊν τευχϊν, πρόκειται να γίνει θ εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ. 
Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ ςφνταξθ του Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.) για τον Διμο 
Ρθνειοφ.  
Ρρόκειται για τθν δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου Σχεδίου Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων όπου λεπτομερισ 
αναφορά των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αναφζρεται ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ τθσ παροφςθσ. Ο 
προχπολογιςμόσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 39.680,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (Ροςό χωρίσ ΦΡΑ: 32.000,00 €, ΦΡΑ: 7.680,00 €). 

Άρκρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Οι ανατεκείςεσ υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των «δθμοςίων ςυμβάςεων 
γενικϊν υπθρεςιϊν» κατά το άρκρο 2 παρ.1, περ.9β του Ν.4412/2016. 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 του Ν.4314/2014 (Αϋ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 
για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13

θσ
 Λουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 

τροποποίθςθ του Ν.3419/2005 (Αϋ 267) και άλλεσ διατάξεισ». 

 του  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ-Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΛΣΚΕΝΘΣ Λ»+» 

 του Ν. 3463/8-6-2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διµων και Κοινοτιτων», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ 13 
του άρκρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) «Αναδιοργάνωςθ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ 
και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν . 

 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα 
Καλλικράτθσ», 

 Του άρκρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα», 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  Αϋ/112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ¨Ρρόγραµµα 
Διαφγεια¨ και άλλεσ διατάξεισ».  

 του Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'): Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ." 
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 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ/204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 των διατάξεων του άρκρου 1 «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων αντιγράφων εγγράφων», του 
κεφαλαίου Αϋ «Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν – Απλουςτεφςεισ Διαδικαςιϊν», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ/74), 

 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Αϋ/248) «Κφρωςθ  Κϊδικα  Φόρου  Ρροςτικζμενθσ  Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, 

 του Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

 του Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «υκμίςεισ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν και άλλεσ επείγουςεσ 
διατάξεισ». 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 Τθν με αρ. 56902/215/Β/1924/02-06-2017 ΥΑ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίεσ του ΕΣΘΔΘΣ»  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ δικαίου που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

 του Ν. 4710/2020 (A’ 142) «Ρροϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

 τθν με αρ. απ.ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396 με τισ Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν 
Οχθμάτων Σ.Φ.Θ.Ο. 

Άρκρο 3ο :Συμβατικά ςτοιχεία 
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ διαφοράσ είναι:  
α. Θ Διακιρυξθ  
β. Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4  του Ν.4012/2016 
γ. Οικονομικι Ρροςφορά 
δ. Τεχνικι Ρροςφορά 
ε. Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ  
ςτ. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι   
η. Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

Άρκρο 4ο :Τρόποσ Ανάκεςθσ 
Θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με ςυνοπτικό διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/2016. 
Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςε αυτόν από τουσ προςφζροντεσ που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (άρκρο 86 παρ 1 του 4412/2016), με βάςθ τθ 
βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ (άρκρο 86 παρ 2 του 4412/2016) και πιο ςυγκεκριμζνα με βάςθ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ τόςο για τθν τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά

i
. Αναλυτικι περιγραφι των κριτθρίων, των 

ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ αυτϊν κακϊσ και του υπολογιςμοφ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προφοράσ παρατίκεται ςτθ 
Διακιρυξθ. ςτο παράρτθμα Α τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Άρκρο 5ο :Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ Συνολικι Συμβατικι διάρκεια υλοποίθςθσ των εργαςιϊν προςδιορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ δε ενδεικτικι θμερομθνία υποβολισ των επί μζρουσ παραδοτζων ορίηεται ωσ ακολοφκωσ:  

Αρικμόσ 
Ραραδοτζου 

Τίτλοσ παραδοτζου Χρόνοσ Ολοκλιρωςθσ  
από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

(μινεσ) 

Ρ.1α.  
Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ 
Κατάςταςθσ – Χαρτογράφθςθ 
τθσ Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ 

1 

Ρ.1β 

Χωροκζτθςθ Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ και Κζςεων 
Στάκμευςθσ Θ/Ο και Σενάρια 
Ανάπτυξθσ Δικτφου Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

1 

Ρ.2 Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ 2 
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Ρ.3 
Ολοκλιρωςθ Φακζλου – 
Εφαρμογι Σχεδίου 

2 

Οι ανωτζρω τμθματικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ των παραδοτζων είναι ενδεικτικζσ και δφναται να τροποποιθκοφν με 
απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ χωρίσ ωςτόςο να υπερβαίνουν τον ςυνολικό ςυμβατικό χρόνο για τθν 
υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
Θ Σφμβαςθ δφναται να ολοκλθρωκεί και ςε μικρότερο χρονικό διάςτθμα, ι να παρατακεί , εφόςον είναι αναγκαίο 
και χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο μερϊν και χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ 
αντικειμζνου, κατόπιν πρόταςθσ του αναδόχου. 
Αντιμετϊπιςθ κακυςτεριςεων: 
Χρονικζσ κακυςτεριςεισ, που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου, κα αντιμετωπίηονται κατά τζτοιο τρόπο, 
ϊςτε να μθν προκαλοφν επιμικυνςθ του ςυνολικοφ χρόνου διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. Για να αποφευχκοφν οι 
κακυςτεριςεισ, κα εξαςφαλίηεται: 
- Θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ ομάδασ εργαςίασ με επιπλζον προςωπικό, ϊςτε να επιταχφνονται οι χρόνοι 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 
- Θ κατά το δυνατόν παράλλθλθ εκπόνθςθ δραςτθριοτιτων αντί τθσ ςειριακισ, ζτςι ϊςτε να γίνεται θ μζγιςτθ 

δυνατι εκμετάλλευςθ του χρόνου που διατίκεται για τθν εκπόνθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
- Θ ςυνεχισ επικοινωνία με τον Εργοδότθ – Διμοσ Ρθνειοφ και θ αδιάλειπτθ ςυνεργαςία με αυτόν, ϊςτε να 

επιλφονται τα προβλιματα και να ενςωματϊνονται τυχόν παρατθριςεισ, διορκϊςεισ, που τυχόν προκφψουν 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. 

Άρκρο 6ο : Υποχρεϊςεισ του αναδόχου 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει: 
1. άρτια εργαςία ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνικισ και του επαγγζλματοσ 
2. αναπροςαρμογι των περιεχομζνων τθσ εργαςίασ ανάλογα με τισ παρατθριςεισ τθσ επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ  
3. αναλυτικζσ προτάςεισ με τεκμθρίωςθ 
4. παράδοςθ τθσ εργαςίασ εμπρόκεςμα 
5. Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να: 

α.  αςφαλίςει όλο το προςωπικό το οποίο απαςχολεί και  
β. ςε καμία περίπτωςθ δεν επιβαρφνεται θ Υπθρεςία με δαπάνεσ από τυχόν ατυχιματα ςτο εργαηόμενο 

προςωπικό του Αναδόχου και των μεταφορικϊν του μζςων, ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε καταςκευζσ 
κοινωφελϊν και λοιπϊν ζργων του αναδόχου όντωσ υπευκφνου αςτικϊσ και ποινικϊσ για τα ανωτζρω 
ατυχιματα φκοράσ. 

Άρκρο 7ο : Υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ  
Ο Διμοσ υποχρεοφται να διευκολφνει τθν εργαςία του αναδόχου παρζχοντασ κάκε δυνατι διευκόλυνςθ όπωσ 
ενδεικτικά: 

1. Συνεργαςία με τθν διοίκθςθ  
2. Συνεργαςία με υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ 
3. Ραροχι αναγκαίων κατά περίπτωςθ ςτοιχειϊν που διακζτει  

Άρκρο 8ο : Ανωτζρα βία 
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω και εάν για 
τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ 
ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που 
οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. 
ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον 
εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ 
και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. 
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

Άρκρο 9ο : Ανακεϊρθςθ τιμϊν  
Οι τιμζσ  δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά  παραμζνουν ςτακερζσ και 
αμετάβλθτεσ. 

Άρκρο 10ο : Ραραλαβι παραδοτζων  
Θ παραλαβι των παρεχόμενων  υπθρεςιϊν – παραδοτζων γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 219 του Ν. 4412/2016 από 
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται ςφμφωνα με το άρκρο 221 του Ν.4412/2016. 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
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υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων 
και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ. 

Άρκρο 11ο : Τρόποσ πλθρωμισ 
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 39.680,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (Ροςό χωρίσ 
ΦΡΑ: 32.000,00 €, ΦΡΑ: 7.680,00 €). Το ςφνολο τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ δεν 
μπορεί να υπερβεί τθν οικονομικι του προςφορά. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ ιςχφοντεσ φόρουσ, τζλθ, 
κρατιςεισ πλθν του ΦΡΑ. 
Θ πλθρωμι τθσ άξιασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 200 του 
Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  
Θ πλθρωμι κα γίνει με ζνταλμα που κα εκδοκεί από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Διμου μετά τθ βεβαίωςθ καλισ 
και εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ του τιμολογίου κακϊσ και τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται.  
Για τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ ο ανάδοχοσ κα υποβάλει όλα τα νόμιμα δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ αποπλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με μία πιςτοποίθςθ κατόπιν τθσ ολοκλιρωςθσ όλων των 
παραδοτζων, ωσ ακολοφκωσ: 
 Με τθν παράδοςθ των παραδοτζων Ρ1, Ρ2 και Ρ3, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο τεφχοσ του τιμολογίου, 

και κατόπιν βεβαιϊςεωσ καλισ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια επιτροπι, ιτοι μετά τθν 
ςυμπλιρωςθ του προβλεπόμενου διαςτιματοσ  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 Με τθν ζγκριςθ όλων των ανωτζρω (Στοιχείων ολοκλιρωςθσ Φυςικοφ και Οικονομικοφ αντικειμζνου) από το 
Ρράςινο Ταμείο. 

Τα πλθρωτζα ποςά κα αναπροςαρμοςτοφν ανάλογα, ςφμφωνα με τθν ζκπτωςθ που κα δϊςει ο ανάδοχοσ. 
Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και 
αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 
Χοριγθςθ προκαταβολισ δεν προβλζπεται (ςχετ. άρκρο 200 του 4412/2016). 
 

Αρικμόσ 
Άρκρου 

Τιμολογίου 
Τίτλοσ παραδοτζου 

Χρόνοσ 
Ολοκλιρωςθσ 

Κόςτοσ 
(ςυμπεριλαμβα

νομζνου 
Φ.Ρ.Α.) 

Ημερομθνία 
Ρλθρωμισ 

Ρ.1α – 
Ρ.1β 

Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ 
Κατάςταςθσ – 
Χαρτογράφθςθ τθσ 
Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ 

1 μινα 

από υπογραφι 
τθσ Σφμβαςθσ 

 

 

 

13.226,66€ 

 

Με τθν 
ολοκλιρωςθ 

και παραλαβι 
του 

αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ  

Χωροκζτθςθ Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ και Κζςεων 
Στάκμευςθσ Θ/Ο και 
Σενάρια Ανάπτυξθσ Δικτφου 
Σθμείων Επαναφόρτιςθσ 
Θ/Ο. 

1 μινα 

από υπογραφι 
τθσ Σφμβαςθσ 

Ρ.2 Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ 

2 μινεσ 

από υπογραφι 
τθσ Σφμβαςθσ 

 

 

13.226,67€ 

Με τθν 
ολοκλιρωςθ 

και παραλαβι 
του 

αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ  

Ρ.3 
Ολοκλιρωςθ Φακζλου – 
Εφαρμογι Σχεδίου 

2 μινεσ 

από υπογραφι 
τθσ Σφμβαςθσ 

 

 

13.226,67€ 

Με τθν 
ολοκλιρωςθ 

και παραλαβι 
του 

αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ  
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Οι ανωτζρω τμθματικζσ θμερομθνίεσ υποβολισ των παραδοτζων είναι ενδεικτικζσ και δφναται να τροποποιθκοφν με 
απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ χωρίσ ωςτόςο να υπερβαίνουν τον ςυνολικό ςυμβατικό χρόνο για τθν 
υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ.  
Θ Σφμβαςθ δφναται να ολοκλθρωκεί και ςε μικρότερο χρονικό διάςτθμα, ι να παρατακεί , εφόςον είναι αναγκαίο 
και χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ και των δφο μερϊν και χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ 
αντικειμζνου, κατόπιν πρόταςθσ του αναδόχου. 
 
 
 
 
 
Άρκρο 12ο : Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και 
ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 
κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι βαρφνεται με τον αναλογοφντα ΦΡΑ.  

Άρκρο 13ο : Τόποσ 
Θ παροχι όλων των απαραίτθτων Υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται με δφο τρόπουσ: 

(α) με τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ επιτόπια (onsitesupport) όταν απαιτείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, 
από εξειδικευμζνο προςωπικό του Αναδόχου και  

(β) με τθν παροχι απομακρυςμζνθσ υποςτιριξθσ (remotesupport) κατά τθν προετοιμαςία των παραδοτζων. 

Ο Διμοσ από τθν πλευρά του κα παρζχει ςτον ανάδοχο κάκε αναγκαίο ςτοιχείο και ζγγραφο που απαιτείται για τθν 
αποτελεςματικότερθ παροχι των υπθρεςιϊν του. Θ παραμονι του Συμβοφλου ςτουσ χϊρουσ του Διμου 
ςυνομολογείται ότι γίνεται αποκλειςτικά για διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου παροχισ των ςυμβουλευτικϊν 
υπθρεςιϊν. 

Άρκρο 14ο : Εκχϊρθςθ του αντικειμζνου 
Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει μζροσ ι ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για τθν υλοποίθςι του 
ςε τρίτο πρόςωπο υπεργολαβικά, χωρίσ τθν ζγκριςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Θ ζγκριςθ υπεργολαβίασ παρζχεται 
εφόςον ο τρίτοσ ςτον οποίο γίνεται θ εκχϊρθςθ ζχει τα προςόντα που εγγυϊνται τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Ζναντι του Διμου ο ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε «εισ ολόκλθρον» υπεφκυνοσ μαηί με αυτόν που τον υποκατζςτθςε. 
Κατ’ εξαίρεςθ, μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου να απαλλαγεί τθσ ευκφνθσ του ο ανάδοχοσ, φςτερα 
από αίτθςι του, για ςοβαροφσ λόγουσ όπωσ π.χ. εάν πάςχει από ςοβαρι αςκζνεια θ οποία τον κακιςτά για μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα ανίκανο να εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 
Μαηί με τθν αίτθςθ του αναδόχου υποβάλλεται και διλωςθ αποδοχισ εκ μζρουσ του τρίτου προσ τον οποίο γίνεται θ 
εκχϊρθςθ.  
Μετά τθν εκχϊρθςθ οι πλθρωμζσ γίνονται απ’ ευκείασ ςτον νζο ανάδοχο, ο οποίοσ αναλαμβάνει και όλεσ τισ ευκφνεσ 
από τθ ςφμβαςθ. 

Άρκρο 15ο : Επίλυςθ διαφορϊν 
Οι τυχόν διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία από τα αρμόδια όργανα και τα αρμόδια δικαςτιρια. 

Άρκρο 16ο : Ζκπτωςθ αναδόχου  
Θ ζκπτωςθ του αναδόχου και τυχόν ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)». 
1) Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 
ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι 
δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 
2) Εάν ο ανάδοχοσ δε ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι προσ τισ νόμιμεσ 
εντολζσ και υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ, καλείται με ειδικι πρόςκλθςθ να ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ ι 
τισ εντολζσ μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, όχι πάντωσ μικρότερθ των δεκαπζντε θμερϊν. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
ανταποκρικεί εμπρόκεςμα ςτθν ανωτζρω ειδικι πρόςκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ 
Υπθρεςίασ (ςχετ άρκρο 203 του 4412/2016). 
3) Εφόςον υπάρξει υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ από υπαιτιότθτα του 
αναδόχου μπορεί να επιβάλλεται ςε βάροσ του ποινικι ριτρα ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν4412/2016.  
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
β) είςπραξθ είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από 
τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

4)Εάν κατά τθν παραλαβι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ και διαπιςτωκοφν παρεκκλίςεισ από τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του 
άρκρου 219 αλλά και 220 του Ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –ΣΕΤΔ 

 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 

(αφ) 

- Ονομαςία:   *Διμοσ Ρθνειοφ]  

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :  [6249_25] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ:  [ΥΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΙ ΙΙΝΗ /ΓΑΣΟΤΝΗ /27300 ] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:  *ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΣΗ] 

- Τθλζφωνο:   *26233 60763] 
- Θλ. ταχυδρομείο:  *dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):  [………..] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 

«ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΡΗΝΕΙΟΥ» 

 

CPV 00.6117.017 : Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 

 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ:  *Υπθρεςίεσ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  [OXI] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): ……. 

 

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……] 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθi; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοi: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……] 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ  ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσi; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 

 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

 

 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝi 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 
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Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσi 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθi· 

 δωροδοκίαi,i· 

 απάτθi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσi· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασi· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνi. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει  αμετάκλθτθ  καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπουi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 

από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 

οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+i 
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Εάν ναι, αναφζρετεi: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

 

 

 

 

 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ 

των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+i 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)i; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανi: *……+ 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσi, ςτθν 

Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 

εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
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Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 

ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;i 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): i 

*……+*……+*……+ 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίουi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 

τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 
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Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε 

από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από 

το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο 

ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ 

ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 

εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ 

ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισi 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνi, λόγω τθσ ςυμμετοχισ 

του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο 

τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαi κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 

λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 

τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 

τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισi; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 

οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 

παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ i: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

16) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 

ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασi το ακόλουκο 

τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 

άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιi, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνi. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τποδείγμαηα Εγγςηηικών Επιζηολών (Πποζαπμοζμένο από ηην 
Αναθέηοςζα Απσή)  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ……………………………… 

ΕΚΔΟΤΗΣ ........................................ 

 

Ρροσ: Το Διμο ΡΘΝΕΛΟΥ 

…………………………………,  Τ.Κ              , 

……………………………. 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ............... για ευρϊ ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

{ Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ..........} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, και 
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ .............................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό 
................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο τθ «ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 
ΔΗΜΟΥ ΡΗΝΕΙΟΥ», ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό ....................  Διακιρυξι 
ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ .......... 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγμαηα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ (Πποζαπμοζμένο από ηην 
Αναθέηοςζα Απσή)  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

Όνομα/Επωνυμία ςυμμετζχοντοσ   

Πλιρθσ Επαγγελματικι Διεφκυνςθ ……………………………….. 

ΡΟΣ : 
ΔΘΜΟ ΡΘΝΕΛΟΥ 

Υποβολι Οικονομικισ Ρροςφοράσ προσ το Διμο Ρθνειοφ για το διαγωνιςμό: «ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ 

ΡΗΝΕΙΟΥ», ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ τθσ __.__. _____. 

 

 

Με τθν παροφςα προςφζρω ωσ τίμθμα (χωρίσ ΦΡΑ) για τθν παροχι των προκθρυςςόμενων υπθρεςιϊν:  

 

Αρικμθτικϊσ*: .........................................(Ευρϊ)  

Ολογράφωσ*: ...........................................(Ευρϊ)  

(*Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ αρικμθτικοφ και ολογράφωσ υπεριςχφει το ολογράφωσ)  

 

 

Ζχω λάβει γνϊςθ όλων των όρων του Διαγωνιςμοφ και τουσ αποδζχομαι ρθτά και ανεπιφφλακτα. 

 

 

Τόποσ – Θμερομθνία 

Υπογραφι Ρροςφζροντοσ ι Νόμιμου Εκπροςϊπου αυτοφ & Σφραγίδα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ 
Επωνυμία: 
Διεφκυνςθ: 
Τθλ., FAX, Email: 
Αρμόδιοσ επικοινωνίασ:  
 
ΡΟΣ: 
ΔΘΜΟ ΡΘΝΕΛΟΥ 

Τόποσ, …………… 
Θμερομθνία, ………….. 

 
Οικονομικι προςφορά για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΡΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΡΗΝΕΙΟΥ» ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: ……………….  Διακιρυξθ του Διμου Ρθνειοφ, υποβάλλουμε τθν προςφορά μασ με 
τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ: 

Ρίνακασ 1: Οικονομικι προςφορά 

Α/Α 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΔΑΡΑΝΗ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

(αρικμθτικά  

ςε ευρϊ) 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

(ολογράφωσ) 

Ρ.1α. 
–Ρ.1β 

Ανάλυςθ Υφιςτάμενθσ 
Κατάςταςθσ – 
Χαρτογράφθςθ τθσ Ρεριοχισ 
Ραρζμβαςθσ 

13.226,66€   Χωροκζτθςθ Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ και Κζςεων 
Στάκμευςθσ Θ/Ο και Σενάρια 
Ανάπτυξθσ Δικτφου Σθμείων 
Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

Ρ.2 Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ 13.226,67€   

Ρ.3 Ολοκλιρωςθ Φακζλου – 
Εφαρμογι Σχεδίου 

13.226,67€   

 Σφνολα 39.680,00€   

  

Ροςοςτό   Ζκπτωςθσ: ……………………………………….. 

Συνολικι Ρροςφερόμενθ Δαπάνθ  χωρίσ ΦΡΑ (ολογράφωσ):............................................................... 

                                                                                       (αρικμθτικϊσ): ……………………………………………………. 

Συνολικι Ρροςφερόμενθ Δαπάνθ με ΦΡΑ  (ολογράφωσ):...................................................................... 

                                                                                  (αρικμθτικϊσ): ……………………………………………… 

 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι …………....μινεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ο προςφζρων 
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