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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκέα ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 099663921 

Κσδηθφο ειεθηξνληθάο ηηκνιφγεζεο
1
    - 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε Υαιθηνπνχινπ θαη ηζέλε 

Πφιε Γαζηνχλε 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 27300 

Υψξα
2
 ΔιιΪδα 

Κσδηθφο ΝUTS
3
 EL 633 – EL 639 (ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ) 

ΣειΫθσλν 26233 60732 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν (e-mail) dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο
4
 ΓΫζπνηλα ΣζΪθα 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  (URL) https://dimos-pineiou.gr/ 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθέι αγνξαζηά ζην δηαδέθηπν (URL)
5
 - 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη 
6
 ν Γάκνο Πελεηνχ, κε θεληξηθά αλαζΫηνπζα αξρά  θαη αλάθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε. 

(Τπνηνκέαο ΟΣΑ).  
7
 

 Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
8
 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ΓεληθΫο Γεκφζηεο Τπεξεζέεο .  

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
9
  

α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε κΫζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.
10

 

β) ΚΪζε εέδνπο επηθνηλσλέα θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη 

Τπεξεζέεο (εθεμάο ΔΖΓΖ), ην νπνέν εέλαη πξνζβΪζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθά Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ 

ΔΖΓΖ. 

γ) ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ: 

 ηελ πξναλαθεξζεέζα δηεχζπλζε ηεο παξαγξάθνπ 1.1.  

δ) H ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα απαηηεέ ηελ ρξάζε εξγαιεέσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ εέλαη γεληθψο δηαζΫζηκα. Ζ 

απεξηφξηζηε, πιάξεο, Ϊκεζε θαη δσξεΪλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεέα θαη ζπζθεπΫο εέλαη δπλαηά ζηελ δηεχζπλζε 
(URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

                                                           
1
  Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

4
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, 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   
5
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

6
 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 

7
 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.  

8
 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. 

9
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

10
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι 

περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 





6 

 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
11

 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην : 

 1. ΤΠΔ - πηζηψζεηο ΑΔ 055  κε θσδ. ελΪξηζκνπ 2001Δ05500002 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο 

ιεηςπδξέαο Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΓΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΕΔΦ ) φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο (ΑΓΑ : ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-82Α) 

2.  ΤΠΔ - πηζηψζεηο ΑΔ 055 κε θσδ. ελΪξηζκνπ 2003Δ05500005 γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελέεο Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο κε αξ.πξση.   90464/22-12-2020 

(ΑΓΑ :  6Γ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5) 

3. ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

  Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 25.7135.001 ζρεηηθά πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

Ϋηνπο 2021  ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ
12

  

Ζ ζχκβαζε αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα κε ηέηιν : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε ζε ιεηηνπξγέα, εληφο νηθέζθσλ, ζπζηάκαηνο επεμεξγαζέαο  
λεξνχ κε θέιηξαλζε γηα απνκΪθξπλζε ζηδάξνπ, καγγαλένπ & ακκσλέαο  κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο 

πνηφηεηαο λεξνχ ζηε Κνηλφηεηα Γαζηνχλεο , Γάκνπ Πελεηνχ. 

Σν πξνο πξνκάζεηα εέδνο θαηαηΪζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV) :  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε πεξηιακβΪλεη: 

Κσδηθφο CPV Πεξηγξαθά πξνκάζεηαο ΜνλΪδα 

κΫηξεζε

ο 

Πνζφ

ηεηα 

   42912300-5 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ Σεκ. 1 

 

Θα δηεμαρζεέ ειεθηξνληθφο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο θΪησ ησλ νξέσλ, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ 

ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ κε βΪζε ηελ βΫιηηζηε ζρΫζε θφζηνπο –πνηφηεηαο.  ε νπνέα εθηηκΪηαη βΪζεη 

ησλ αλαθεξνκΫλσλ ζηελ παξνχζα κειΫηε θξηηεξέσλ, φπσο απηΪ αλαιχνληαη ζην θεθΪιαην «ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» ηεο παξνχζεο κειΫηεο. 

Ζ ελδεηθηηθά δαπΪλε γηα ηελ πξνκάζεηα  ζα αλΫιζεη ζην πνζφ ησλ    400.000,00    €, κε Φ.Π.Α. 24%, θαη ζα βαξχλεη ηνλ       

Κ.Α. : 25.7135.001    ηνπ ζθΫινπο ησλ εμφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξΫρνληνο νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2021.  

Οη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ Ϋρνπλ ην δηθαέσκα λα ππνβΪινπλ πξνζθνξΪ γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο φπσο απηφ 

αλαθΫξεηαη αλαιπηηθΪ ζηα ηεχρε ηεο κειΫηεο 

 

Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ  400.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 % 

(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ:  322.580,65   €,  ΦΠΑ 24% :  77.419,35   € ). 

 

Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη ζπλνιηθΪ ζε Ϋμη (6) κάλεο . ΣΫζζεξηο (4) κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο γηα 

ηελ πξνκάζεηα , εγθαηΪζηαζε ησλ κνλΪδσλ θαη ηελ ζΫζε ζε ιεηηνπξγέα , θαη επηπιΫνλ δχν (2) κάλεο γηα ηελ δνθηκαζηηθά 

ιεηηνπξγέα. 

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο δέδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο, βΪζεη 
13

ηεο βΫιηηζηεο 

ζρΫζε πνηφηεηαο – ηηκάο
14

. 

                                                           
11

 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 53 του 
ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 

12 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Ψορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ πίςτωςθ για τθν 
χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

13
 Άρκρο 86 ν.4412/2016.  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπνληαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηάο 

εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδέσο
15

: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/09-03-2021) „‟Δθζπγρξνληζκφο , απινπνέεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζένπ 

ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ , εηδηθφηεξεο ξπζκέζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Ϊκπλαο θαη ηεο αζθΪιεηαο θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο γηα ηελ αλΪπηπμε , ηηο ππνδνκΫο θαη ηελ πγεέα „‟ 

 ηνπ λ. 4622/19 (Α‟ 133) «Δπηηειηθφ ΚξΪηνο: νξγΪλσζε, ιεηηνπξγέα & δηαθΪλεηα ηεο ΚπβΫξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγΪλσλ & ηεο θεληξηθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο» θαη ηδέσο ηνπ Ϊξζξνπ 37  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α‟ 127) «Δληαέν θεέκελν Γηθνλνκέαο γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, νινθιεξσκΫλν λνκνζεηηθφ πιαέζην 

γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ Ϋιεγρν, ηξνπνπνηάζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, δηαηΪμεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά απνλνκά ηεο δηθαηνζχλεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  

 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α‟ 150)  

 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη 

Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε 

ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α‟ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α‟ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ 

Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα»
16

, ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο κε αξ. 

20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθΪ κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθΪζεσλ, νη νπνέεο εθδέδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε  

ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α‟167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγΪζηκσλ θνξνινγηθΪ» θξαηψλ θαη β) 

ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο»
17

.  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α‟ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.» 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα : “Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)” (Β’ 

1781)  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλάο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  

θαη Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο κε ζΫκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» 

  ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκόζησλ  

πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην 

πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

 ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 14900/21 (Β‟ 466): «Έγθξηζε ζρεδένπ ΓξΪζεο γηα ηηο ΠξΪζηλεο Γεκφζηεο πκβΪζεηο» (ΑΓΑ: 

ΦΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Υ92).  

                                                                                                                                                                                                               
14

 Θ οποία εκτιμάται βάςει κριτθρίων που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ πρβλ άρκρο 86 ν. 4412/2016. 
15

 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν κείμενθ 
νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ τθν 
επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ προςαρμογισ 
των εν λόγω όρων. 

16
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 

3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 
€) 

17
  Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. Ρρβλ. τισ 

με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α‟167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδέσο  ησλ Ϊξζξσλ 85 επ. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α‟ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 

δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α‟ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α‟ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α‟ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α‟ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α‟ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 1,2, 

7, 11 θαη 13 Ϋσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α‟ 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 27εο Απξηιένπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ 

δεδνκΫλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζέα ΓεδνκΫλσλ) 

(Κεέκελν πνπ παξνπζηΪδεη ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α‟ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 

(ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

 ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη 

ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

 Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΓΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΕΔΦ ) φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο (ΑΓΑ : ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-82Α) 

 Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο κε αξ.πξση.   90464/22-12-2020 (ΑΓΑ :  6Γ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5) 

 Σν ζρεηηθφ πξσηνγελΫο αέηεκα  13753/23-11-2021 ην νπνέν θαηαρσξάζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε αξ. ΑΓΑΜ: 

21REQ009585559 

 Σελ κε αξ. πξση.  13738/22-11-2021 (ΑΓΑ :ΧΣΥΧΞΑ-ΟΓΧ ) Α.Α.Τ.  ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ πεξέ αλΪιεςε, 

δΫζκεπζε ςάθηζε πέζησζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκάζεηαο θαη κε αξ. 427 θαηαρψξεζε ζην βηβιέν εγθξέζεσλ θαη εληνιψλ 

πιεξσκάο ηεο Γ.Ο.Τ. 

 Σελ κε αξ. απφθαζε 132/2021 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ  ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ γηα αλακφξθσζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2021  (ΑΓΑ : 6Ζ09ΧΞΑ-486 ) 

 Σελ κε αξ. 345/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ γηα Ϋγθξηζε ηεπρψλ 

ΓεκνπξΪηεζεο ηεο πξνκάζεηαο ( ΑΓΑ : ΦΔΧΒΧΞΑ-ΗΚ1 )  

 Σελ κε αξ. 346/2021 (ΑΓΑ: 6ΟΠ1ΧΞΑ-ΣΥ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο  ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ πεξέ 

Ϋγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ δηαθάξπμεο ηεο ελ ιφγσ πξνκάζεηαο 

 Σν εγθεθξηκΫλν αέηεκα 13738/22-11-2021 πνπ θαηαρσξάζεθε ην ΚΖΜΓΖ κε  αξ. ΑΓΑΜ: 21REQ009585702 

 ηελ ππ‟αξηζκφλ 01/2021 Απφθαζε ηεο ΟΔ Γάκνπ Πελεηνχ  πεξέ νξηζκνχ ηεο επηηξνπάο δηεμαγσγάο δηαγσληζκνχ 
θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα πξνκάζεηεο (ΑΓΑ : 6Β81ΧΞΑ-5Ν0) 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Ζ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ε 22-02-2022 θαη ψξα 14:00 
18

 

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ) 

Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο ηνπ  ΔΖΓΖ (Γηαδηθηπαθά Πχιε www.promitheus.gov.gr)  

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΟ 

Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

14-01-2022 14-01-2022 22-02-2022 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
19

  

Πξνθάξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηΪιε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα γηα δεκνζέεπζε ζηηο 06/01/2022 ζηελ Τπεξεζέα 

Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, φπνπ Ϋιαβε Αξηζκφ : .2022/S 007-.013384 δεκνζηεχηεθε ζηηο 11-01-2022 θαζψο θαη 

ην δηνξζσηηθφ 2022/S 010-019342 φπνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 14-01-2022 θαη ε θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ εέλαη απηά πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν 1.5 

Πξνθαηαξθηηθά Πξνθάξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηΪιε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα γηα δεκνζέεπζε ζηηο 06/01/2022 

ζηελ Τπεξεζέα Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο .  

Β.  Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 
20

 

Ζ πξνθάξπμε
21

 θαη ην πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθαλ ζηε ζρεηηθά ειεθηξνληθά δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνέα Ϋιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 151432  θαη αλαξηάζεθαλ ζηε 

Γηαδηθηπαθά Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.  

Κσδηθφο 

CPV 

Πεξηγξαθά πξνκάζεηαο ΜνλΪδα 

κΫηξεζεο 

Πνζφηεηα 

   42912300-5 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ Σεκ. 1 

 

Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν
22

 
23

 
24

, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 66 ηνπ Ν. 

4412/2016 :  

                                                           
18

 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 (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ 
των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 
67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου νόμου. 

19
 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. άρκρο 

65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
20

 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ϋςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό 
επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ 
γνωςτοποίθςθσ.   

21
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του ν.4782/2021, 

παρ. 1 περ.4) 
22

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007/άρκρο 5 του 
ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 
379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

23
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ του 

ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 
§12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ζε ηξεηο (3) εκεξάζηεο ά εβδνκαδηαέεο ηνπ λνκνχ ζχκθσλα κε ην λ. 3548/2007. 

Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε (ηζη) ηεο παξαγξΪθνπ 3 ηνπ Ϊξζξνπ 76 ηνπ 

Ν.4727/2020, αλαξηάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).
 
  

Ζ Γηαθάξπμε θαηαρσξάζεθε [ά ζα θαηαρσξεζεέ ζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL) :   https://dimos-pineiou.gr/  ζηηο 14-01-2022 

 Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 1 παξ.3 & 4 παξ.3 

Ν.3548/2007 ηνπ Ϊξζξνπ 77 παξ.5 Ν.4270/2014 θαη 46 ηνπ Ν.3801/2009, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Ϊξζξα 377 παξ.1 πεξ.35 & 

379 παξ.12 Ν.4412/2016 . 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ 

ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ 

ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηΪο ηνπο,
25

  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ 

ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ 

σο ηΫηνηεο. 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο,
26

  εέλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Πξνθάξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηΪιε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα γηα δεκνζέεπζε ζηηο 06/01/2022 ζηελ 

Τπεξεζέα Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, φπνπ Ϋιαβε Αξηζκφ : .2022/S 007-.013384 δεκνζηεχηεθε ζηηο 11-01-

2022 θαζψο θαη ην δηνξζσηηθφ 2022/S 010-019342 φπνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 14-01-2022 

2.  ε κε αξ. πξση. 312/14-01-2022 πεξέιεςε ηεο Γηαθάξπμεο (ΑΓΑ: 61ΖΞΧΞΑ-ΘΔΔ ,                                             

ΑΓΑΜ: 22PROC009924929),  

3. ε παξνχζα Γηαθάξπμε κε ηα Παξαξηάκαηα
27 

πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο θαη ηα παξαξηάκαηΪ ηεο. 

4. ην  Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ] . 

                                                                                                                                                                                                               
24

  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΛΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΩΕΫΣΕΛΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΕΫΝ ΣΤΟΝ ΕΚΝΛΚΟ 
ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.

25

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
25

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
26

 Ϋσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 
του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Ψ. με ςκοπό να περιγράψει ι να 
προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63 
και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται 
ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ 
διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι 
δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ 
τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

27 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, υποδείγματα προςφορϊν, 
εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 

Διαγράφηκε: ¶

http://et.diavgeia.gov.gr/
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5. Ζ κε αξηζκ. 78/2021 κειΫηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ. 

6. Οη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο ζρεηηθΪ κε ηηο 

πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

7. ην ζρΫδην ηεο ζχκβαζεο  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη 

αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνέα εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  ην αξγφηεξν πΫληε ( 5 ) εκΫξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα, ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνέα εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ  

ππνβΪιινληαη απφ εγγεγξακκΫλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ  

δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεέν 

κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν. Αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλάζεσλ πνπ εέηε 

ππνβΪιινληαη κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ 

εμεηΪδνληαη. 

 Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο
28

: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα Ϋγθαηξα δελ Ϋρνπλ 

παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν ηΫζζεξηο (4) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο.  

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηάζεθαλ ά ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ 

πξνζθνξψλ, ε παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο (πρ αιιαγά/κεηΪζεζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν) 

δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ
29

.  

2.1.4 Γιψζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα . ε πεξέπησζε αζπκθσλέαο κεηαμχ ησλ ηκεκΪησλ ησλ 

εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεέ ε ειιεληθά Ϋθδνζε.
30

 

Σπρφλ πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε απηΫο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζρεηηθΪ κε ηε κε χπαξμε 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο
31

 ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά 

ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα.  

Σα αιινδαπΪ δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε, εέηε 

απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν.  

ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα, εηαηξηθΪ ά κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδά Ϋληππα κε 

ακηγψο ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλεέο κνλΪδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρΫδηα, πνπ 

                                                           
28

 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
29

  Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΫΘ9ΟΞΤΒ-2ΩΗ) 

30
 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των 
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

31
  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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εέλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θΪζε γιψζζα θαη δελ εέλαη απαξαέηεηε ε κεηΪθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε 

Ϊιιε γιψζζα, ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. 
32. 

 

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ 

ζηελ ειιεληθά γιψζζα
33

. 

2.1.5 Δγγπήζεηο
34

 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα ά 

αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 

(Α΄13)
35

, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-

κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην 

Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ
36

. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη 

κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη‟ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο 

παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: α) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) 

ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) 

ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ 

πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη 

ββ) φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ, ε) 

ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά 

ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη 
θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο 

ζχκβαζεο
37

.  

Ζ πεξ. αα‟ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπάζεηο πνπ παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ 

ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξΪθεη ηελ πξνζθνξΪ σο ΠξνζθΫξσλ ά σο Νφκηκνο 

Δθπξφζσπνο ΠξνζθΫξνληνο, φηη ε έδηα ά θαη ηξέηνη, θαη‟ εληνιά θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγΪδνληαη πξνζσπηθΪ 

δεδνκΫλα πνπ πεξηΫρνληαη ζηνπο θαθΫινπο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηα νπνέα ππνβΪιινληαη ζε απηάλ, ζην 

πιαέζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκΫξσζεο Ϋηεξσλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβΪλνληαο θΪζε εχινγν κΫηξν γηα ηε δηαζθΪιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθΪιεηαο ηεο 

επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ θαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπο απφ θΪζε κνξθάο αζΫκηηε επεμεξγαζέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο πεξέ πξνζηαζέαο πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ, θαηΪ ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθά 

ελεκΫξσζε πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε 

πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

                                                           
32

 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
33

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
34

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
35

 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΨΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΨΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
36

 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει αυτό και 
ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ 
παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο 
τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

37
 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ
38

, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη 

απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7
39

 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο 

Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά 

πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ
40

. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπΫο δηεζλεέο ζπκθσλέεο απφ ηηο νπνέεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη 

αλαζΫηνπζεο αξρΫο επηθπιΪζζνπλ γηα ηα Ϋξγα, ηα αγαζΪ, ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ησλ ρσξψλ πνπ 

Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλέεο κεηαρεέξηζε εμέζνπ επλντθά κε απηάλ πνπ επηθπιΪζζνπλ γηα ηα Ϋξγα, ηα αγαζΪ, 

ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ηεο Έλσζεο
41

 

2. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη εέηε κεκνλσκΫλα εέηε σο κΫινο Ϋλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα 

ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά  κπνξεέ λα απαηηάζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ
42.

   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο43 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο),  εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο
44

, πνζνχ  6.451,61  € επξψ
45

.  

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη 

ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άηνη κΫρξη 25/02/2023 Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά 

κπνξεέ, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο λα παξαηεέλνπλ, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπάζεηο ζπκκεηνράο, πιελ ησλ εγγπάζεσλ πνπ εθδέδνληαη ειεθηξνληθΪ, πξνζθνκέδνληαη, ζε θιεηζηφ 

θΪθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

νξέδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπάο 

Γηαγσληζκνχ.  

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ 

Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016
46

. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη εΪλ ν πξνζθΫξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο 

απηάο, β) παξΫρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3 Ϋσο 2.2.8 γ) δελ 

πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ (παξΪγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζΫιζεη 

εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβΪιεη κε θαηΪιιειε πξνζθνξΪ, κε ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 

ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεέ ζηε ζρεηηθά πξφζθιεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο λα εμεγάζεη ηελ 

                                                           
38

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
39

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 
και 7. 

40
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν 

ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ 
αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` 
και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

41
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων 

και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
42

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
43

 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
44

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται 
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016). 

45
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, με ανάλογθ 

ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
46

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 
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ηηκά ά ην θφζηνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ εληφο ηεο ηεζεέζαο πξνζεζκέαο θαη ε πξνζθνξΪ ηνπ απνξξηθζεέ
47

, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ πξφζθιεζεο γηα ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλΪδνρν, αλ, θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, 

δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ εέλαη εθ πξνζΫζεσο απαηειΪ, ά φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, ά αλ, απφ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ά ε πιάξσζε κηαο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ48  

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ 

ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ 

πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε
49

 θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλα απφ ηα αθφινπζα εγθιάκαηα:  

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42), θαη ηα εγθιάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε), 

β) ελεξγεηηθά δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δσξνδνθέαο ζηελ νπνέα 

ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη 

ζηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζην εζληθφ 

δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 159Α (δσξνδνθέα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθέα 

ππαιιάινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξέα επηξξνάο – κεζΪδνληεο), 396 παξ. 2 

(δσξνδνθέα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απΪηε εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 

2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5
εο

 Ηνπιένπ 2017 ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαπνιΫκεζε, κΫζσ 

ηνπ πνηληθνχ δηθαένπ, ηεο απΪηεο εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) θαη ηα 

εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 159Α (δσξνδνθέα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθέα), 236 (δσξνδνθέα ππαιιάινπ), 237 

παξ. 2-4 (δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδάο βεβαέσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκΫλε θινπά), 375 

(ππεμαέξεζε), 386 (απΪηε), 386Α (απΪηε κε ππνινγηζηά), 386Β (απΪηε ζρεηηθά κε ηηο επηρνξεγάζεηο), 390 (απηζηέα) ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ Ϊξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α‟ 265), φηαλ απηΪ 

ζηξΫθνληαη θαηΪ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ζπλδΫνληαη κε ηελ πξνζβνιά απηψλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθά απΪηε ζρεηηθΪ κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθΫο 

δηαηΪμεηο γηα ηελ πνηληθά πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, 

ζηα Ϊξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 15
εο

 Μαξηένπ 

2017 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο θαη ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζένπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιένπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ά εζηθά 

απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 14 απηάο, θαη ηα εγθιάκαηα ησλ 

Ϊξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟103), 

ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην 

Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθΪ κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο νδεγέαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιάκαηα 

ησλ Ϊξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α‟ 139),  

ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο 

εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εκπνξέα αλζξψπσλ).  

                                                           
47

  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
48

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
49

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ 
δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά 

απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο 

απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, θαζψο 

θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνέα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ Ϋρεη αλαηεζεέ ην ζχλνιν ηεο δηαρεέξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξεέαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηΪ πεξέπησζε  λφκηκν εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε 

απφθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, 

ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο  ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα ά  

β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε.  

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξεέηαη φηη δελ Ϋρνπλ αζεηεζεέ εθφζνλ δελ Ϋρνπλ θαηαζηεέ 

ιεμηπξφζεζκεο ά εθφζνλ απηΫο Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξεέηαη. 

 

Γελ απνθιεέεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο 

εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ 

πξνζηέκσλ εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο ζην κΫηξν πνπ ηεξεέ ηνπο φξνπο ηνπ 

δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

 

2.2.3.3 Καη' εμαέξεζε, επέζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 

2.2.3.2, ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ 

Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ 

εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ 

εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.  

2.2.3.4. Απνθιεέεηαη
50 

απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε 

νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο 
51

:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016
52

, πεξέ αξρψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, 

(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ 

εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη δελ ηεξεέ ηνπο φξνπο απηάο ά εΪλ 

βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο 

                                                           
50

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 
ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, 
ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από 
τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα 
απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

51
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΫΞ3ΟΞΤΒ-95). 

Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που 
ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ 
και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

52
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
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δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ ησλ 

θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε 

ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο,
53

  

(γ) εΪλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξέ πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη Ϊιισλ 

δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεέ λα 

ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ 

πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ 

λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο εθ πξνζΫζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγά 

ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη 

εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά 

λα παξΪζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  

(ζ) εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη, κε θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 

απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο.
54

 

2.2.3.5. Απνθιεέεηαη, επέζεο, νηθνλνκηθφο θνξΫαο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο 

εΪλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο εθαξκνγάο ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005
55

, φπσο ηζρχεη.
56

 Οη ππνρξεψζεηο 

ηεο παξνχζεο αθνξνχλ ηηο αλψλπκεο εηαηξεέεο πνπ ππνβΪιινπλ πξνζθνξΪ απηνηειψο ά σο κΫιε Ϋλσζεο ά πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην Ϊιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβΪιιεη πξνζθνξΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ηεο 

αιινδαπάο  πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλψλπκε εηαηξεέα. 

Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξΫσζεο απηάο: α) νη εηζεγκΫλεο ζηα ρξεκαηηζηάξηα θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθάο πλεξγαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο (Ο.Ο..Α.) εηαηξεέεο, β) νη εηαηξεέεο, ηα δηθαηψκαηα ςάθνπ ησλ 

νπνέσλ ειΫγρνληαη απφ κέα ά πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο επελδχζεσλ (investment firms), εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο 

θεθαιαέσλ/ελεξγεηηθνχ (asset/fund managers) ά εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο θεθαιαέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (private 

equity firms), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαέεο απηΫο εηαηξεέεο ειΫγρνπλ, ζπλνιηθΪ πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην 

                                                           
53

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ   
54

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ϊ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) 

ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
55

 Κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από 
«μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Κϊδικασ 
Ψορολογίασ Ειςοδιματοσ, Α` 167). Οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» απαγορεφεται 
επίςθσ να ςυμμετζχουν με ποςοςτό μεγαλφτερο του ζνα τοισ εκατό (1%) επί του μετοχικοφ κεφαλαίου ι να κατζχουν εταιρικά 
μερίδια ι να είναι εταίροι των εταίρων ςε επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Για τον ζλεγχο και τθν επιβολι τθσ 
απαγόρευςθσ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ εφαρμόΗει τθν υπουργικι απόφαςθ που εκδίδεται κατά τθν παρ. 4 
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλζον, απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από κράτθ που 
ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του Κϊδικα 
Ψορολογίασ Ειςοδιματοσ, με εξαίρεςθ τα κράτθ που αποτελοφν: αα) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι ββ) κράτοσ - μζλοσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), ι γγ) τρίτθ χϊρα που ζχει υπογράφει και κυρϊςει τθ Διεκνι Συμφωνία για τισ Διεκνείσ 
Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω ΣΔΣ, ι δδ) ςε τρίτθ/εσ χϊρεσ που δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αα), ββ) και 
γγ) και ζχει ςυνάψει και εφαρμόηει διμερι ι πολυμερι ςυμφωνία με τθν Ζνωςθ.» 

56
 Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο 

πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 
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εβδνκάληα πΫληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ δηθαησκΪησλ ςάθσλ θαη εέλαη επνπηεπφκελεο απφ ΔπηηξνπΫο ΚεθαιαηαγνξΪο ά 

Ϊιιεο αξκφδηεο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο αξρΫο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Ο.Ο..Α..
57

 

2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε 

δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηάο, κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα
58

, πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε 

επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνδεηθλχεη φηη Ϋρεη θαηαβΪιεη ά Ϋρεη δεζκεπζεέ λα θαηαβΪιεη απνδεκέσζε γηα δεκέεο 

πνπ πξνθιάζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδέθεκα ά ην παξΪπησκα, φηη Ϋρεη δηεπθξηλέζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηΪζεηο κε 

νινθιεξσκΫλν ηξφπν, κΫζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζέαο κε ηηο εξεπλεηηθΫο αξρΫο, θαη Ϋρεη ιΪβεη ζπγθεθξηκΫλα ηερληθΪ θαη 

νξγαλσηηθΪ κΫηξα, θαζψο θαη κΫηξα ζε επέπεδν πξνζσπηθνχ θαηΪιιεια γηα ηελ απνθπγά πεξαηηΫξσ πνηληθψλ αδηθεκΪησλ 

ά παξαπησκΪησλ. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ 

επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ 

αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη 

απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε 

δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ 

πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 
59

. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε 

παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016
60

. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζε βΪξνο ηνπ νπνένπ Ϋρεη επηβιεζεέ ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 

θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ απηά νξέδεη, απνθιεέεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο.   

Κριτήρια Επιλογήσ61  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο62  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηεέηαη λα αζθνχλ εκπνξηθά 

ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη λα εέλαη 

εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα 

ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά 

ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ 

ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, 

απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην ά ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ
63  

                                                           
57

   Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 
58

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Λανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν 
υπόκεςθ C‑ 387/19 

59
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

60 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΨΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  

61
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα 
ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία 
αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 
''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΛΛ και IV παρ. 1 όπου 
παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

62
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

63
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα64  

Όζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο επέ πνηλά απνθιεηζκνχ απαηηεέηαη
65

 λα δηαζΫηνπλ :  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ κΫζν γεληθφ εηάζην  θχθιν εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαέαο ηξηεηέαο (2019, 2020 θαη 

2021) ζε πνζνζηφ ηξηπιΪζην ά κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξέο Φ.Π.Α. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ  κΫζν εηδηθφ  θχθιν εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαέαο ηξηεηέαο (2019, 2020 θαη 2021) ζε 

πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ ηξηπιΪζην ά κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξέο ΦΠΑ ν νπνένο πξΫπεη λα αθνξΪ 

ζπλαθΫο αληηθεέκελν κε ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ θαη,  

ε πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξάζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο κΫζνο εηάζηνο γεληθφο & εηδηθφο  θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθΫο ρξάζεηο 

δξαζηεξηνπνηεέηαη, ζα πξΫπεη λα εέλαη έζνο ά κεγαιχηεξνο κε ην ηξηπιΪζην ά κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ρσξέο Φ.Π.Α.  

ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ)   ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο ζα ππνβΪιεη γηα ην  

αλσηΫξσ ρξνληθφ δηΪζηεκα ηνλ: 

 αλΪ Ϋηνο εηάζην (γεληθφ) θχθιν εξγαζηψλ θαζψο θαη ηνλ αληέζηνηρν κΫζν φξν. 

αλΪ Ϋηνο εηάζην (εηδηθφ) θχθιν εξγαζηψλ θαζψο θαη ηνλ αληέζηνηρν κΫζν φξν. 

ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο  (πξηλ  ηελ  αλΪζεζε  ηεο  ζχκβαζεο)  ν νηθνλνκηθφο  θνξΫαο  ζα πξνζθνκέζεη 

αληέγξαθν ά απφζπαζκα ησλ δεκνζηεπκΫλσλ νηθνλνκηθψλ ηζνινγηζκψλ ηεο επηρεέξεζεο, ζηελ περίπτωςθ που θ 
δθμοςίευςθ των ηζνινγηζκψλ απαηηεέηαη απφ ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, 

ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ νηθνλνκηθψλ ρξάζεσλ  πνπ πξνεγνχληαη ηνπ Ϋηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δελ Ϋρεη δεκνζηεπκΫλνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηξεηο (3) δηαρεηξηζηηθΫο ρξάζεηο, ηφηε 

κπνξεέ λα ππνβΪιεη ηζνδχλακα ινγηζηηθΪ Ϋγγξαθα ά Ϊιια  επέζεκα Ϋγγξαθα ά θσηναληέγξαθα ησλ αληέζηνηρσλ 

Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. 

ΔΪλ ε επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ ά αζθεέ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα θαηΪ ρξνληθφ δηΪζηεκα κηθξφηεξν  

ησλ ηξηψλ εηψλ ππνβΪιιεη δάισζε πνπ αθνξΪ ηα ζρεηηθΪ επέζεκα ζηνηρεέα πνπ ππΪξρνπλ θαηΪ ην  

δηΪζηεκα απηφ. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο εέλαη Ϋλσζε πξνζψπσλ, πξΫπεη λα ππνβΪιεη ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα ρσξηζηΪ 

γηα θαζΫλα απφ ηα κΫιε ηεο. ηελ πεξέπησζε απηά επηηξΫπεηαη ε κεξηθά θΪιπςε ησλ πξνυπνζΫζεσλ απφ ηα κΫιε ηεο 

Έλσζεο αξθεέ απηΫο λα θαιχπηνληαη ζπλνιηθΪ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα66  

Όζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο , νη νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο απαηηεέηαη
67 

επέ πνηλά απνθιεηζκνχ  : 

 [Η] θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ 
68

 , λα Ϋρνπλ εθηειΫζεη ηνπιΪρηζηνλ δχν (2)  ζπκβΪζεσλ πξνκεζεηψλ  ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ  κε απηφ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. πγθεθξηκΫλα : 

 α) Δκπεηξέα ζε Ϋξγα επεμεξγαζέαο λεξνχ. 

 Ο πξνζθΫξσλ πξΫπεη λα Ϋρεη ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ θαηΪ ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα πξν ηνπ Ϋηνπο δηελΫξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ (25/01/2019-2020-2021) θαηαζθεπΪζεη, πιάξσο εγθαηαζηάζεη θαη ζΫζεη ζε ιεηηνπξγέα ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) 

ΜνλΪδεο θέιηξαλζεο /απνκΪθξπλζεο βαξΫσλ κεηΪιισλ ηδάξνπ, Μαγγαλένπ & ακκσλέαο, κε ηε κΫζνδν ηεο νμεέδσζεο κε 

ρξάζε ππνρισξηψδνπο Ναηξένπ θαη θαηαθξΪηεζε ζε εηδηθφ θαηαιπηηθφ πιηθφ δηαξθψο ελεξγνπνηνχκελν, γηα παξαγσγά 

πφζηκνπ λεξνχ (θαηΪ ηελ θεέκελε Ννκνζεζέα), δπλακηθφηεηαο εθΪζηε ηνπιΪρηζηνλ 3.600 m
3
/εκΫξα.  

                                                           
64

 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν 
τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα 
μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ 
ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

65 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 
66

 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
67 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 
68 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν πριν από τθν τελευταία 

τριετία    
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ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο ζα ππνβΪιεη θαηΪινγν θπξηφηεξσλ   παξαδφζεσλ   πνπ   πξαγκαηνπνηάζεθαλ   ηελ   ηειεπηαέα   ηξηεηέα   ηδέσλ   κε 

ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, κε αλαθνξΪ ηνπ αληηζηνέρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελέαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ 

παξαιάπηε. 

Οη  παξαδφζεηο (εθηΫιεζε  ζχκθσλα  κε  ηνπο  φξνπο  ηεο  δηαθάξπμεο  αλΪζεζεο  θαη  εκπξφζεζκεο) απνδεηθλχνληαη εΪλ 

κελ ν απνδΫθηεο εέλαη αλαζΫηνπζα αξρά, κε πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζεσξεζεέ απφ ηελ αξκφδηα αξρά, εΪλ δε ν 

απνδΫθηεο εέλαη ηδησηηθφο θνξΫαο, κε βεβαέσζε ηνπ αγνξαζηά ά εθφζνλ ηνχην δελ εέλαη δπλαηφλ, κε απιά δάισζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζεσξεκΫλν αληέγξαθν ηνπ ηηκνινγένπ πψιεζεο, δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 

ππνβΪιινληαη θαηΪ ηελ θαηαθχξσζε (πξηλ ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο). 

β) ΟκΪδα Ϋξγνπ 

Όζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο επέζεο απαηηεέηαη: 

- λα δηαζΫηνπλ εέθνζη πΫληε (25) ηνπιΪρηζηνλ Ϊηνκα ηερληθψλ εηδηθνηάησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ ζπγθεθξηκΫλε εθαξκνγά 

θαη δΫθα (10) ηνπιΪρηζηνλ κεραληθνχο αλσηΫξαο ά αλσηΪηεο ζρνιάο Μεραλνινγέαο/Ζιεθηξνινγέαο ά Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ. Σα αλσηΫξσ πξΫπεη λα απνδεηθλχνληαη κΫζσ θαηΪζεζεο ζεσξεκΫλεο θαηΪζηαζεο πξνζσπηθνχ. 

- Να δηαζΫηεη θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο κε απνζάθεο, γξαθεέα, αδεηνδνηεκΫλν ρψξν επηζθεπψλ θαη ζπληάξεζεο, ηθαλΫο 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ππνζηάξημε ηΫηνησλ κνλΪδσλ.  

ΔΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ιεηηνπξγεέ ά αζθεέ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα, θαηΪ ρξνληθφ δηΪζηεκα κηθξφηεξν ηνπ σο 

Ϊλσ θαζνξηδφκελνπ ρξνληθνχ νξένπ, ππνβΪιιεη, ηα ζρεηηθΪ επέζεκα ζηνηρεέα πνπ ππΪξρνπλ θαηΪ ην δηΪζηεκα απηφ.  

ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο απνηειεέ  Έλσζε επηηξΫπεηαη ε κεξηθά θΪιπςε ηεο απαέηεζεο απφ θΪζε κΫινο 

ηεο Έλσζεο, αξθεέ φκσο ζπλνιηθΪ απηά λα θαιχπηεηαη απφ ηελ Έλσζε. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο69  

Ο πξνκεζεπηάο θαη ν θαηαζθεπαζηάο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε: 

 α) κε ην πξφηππν δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ά ηζνδχλακν ηνπ θαηαζθεπαζηά θαη ηνπ Τπνςάθηνπ 

Αλαδφρνπ.
70

 

 β) κε ην πξφηππν πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο ISO 14001:2015 ά ηζνδχλακν ηνπ θαηαζθεπαζηά θαη ηνπ 

Τπνςάθηνπ Αλαδφρνπ.
71

 

 γ) κε ην πξφηππν αζθΪιεηαο θαη πγηεηλάο OHSAS 18001:2007 ά ηζνδχλακν ηνπ θαηαζθεπαζηά θαη ηνπ 

Τπνςάθηνπ Αλαδφρνπ.
72

 

                                                           
69

 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και 
τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

70
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ 

οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα 

οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα 
πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνουν 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. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να 
ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

71
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ 
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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. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να 
ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

72
 Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ 

οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα 
οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα 
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Σα πηζηνπνηεηηθΪ πξΫπεη λα αλαθΫξνπλ σο πεδέν εθαξκνγάο γηα ηνπο κελ πξνκεζεπηΫο ζηελ κειΫηε, πξνκάζεηα, 

εγθαηΪζηαζε, ιεηηνπξγέα θαη ζπληάξεζε Ϋξγσλ επεμεξγαζέαο λεξνχ, γηα ηνπο δε θαηαζθεπαζηΫο ζην ζρεδηαζκφ, 

,παξαγσγά ,πψιεζε, εγθαηΪζηαζε, ελνηθέαζε, ιεηηνπξγέα & ηερληθά ππνζηάξημε κεραλεκΪησλ επεμεξγαζέαο λεξνχ. 

 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά αλαγλσξέδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ θνξεέο δηαπηζηεπκΫλνπο απφ 

ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπέζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε Ϊιια θξΪηε - κΫιε. Δπέζεο, θΪλεη δεθηΪ Ϊιια απνδεηθηηθΪ 

ζηνηρεέα γηα ηζνδχλακα κΫηξα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ εέρε ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηάζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθΪ εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο δελ 

επζχλεηαη ν έδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κΫηξα δηαζθΪιηζεο 

πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στήριξη ςτην ικανότητα τρίτων73 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ζηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο (ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6), λα ζηεξέδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο74. ηελ πεξέπησζε απηά, 

απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο ,  ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ησλ 

θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδνληαη.   

 [Ζ απαέηεζε απηά ηέζεηαη θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Α.Α.:] Όηαλ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 

θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθάξπμε νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

επΪξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνέ θνξεέο θαη απηνέ ζηνπο νπνένπο ζηεξέδνληαη εέλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη αλ νη θνξεέο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνέσλ πξνηέζεηαη λα ζηεξηρζεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, 

πιεξνχλ θαηΪ πεξέπησζε ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαη εΪλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.. Ο 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνένπ ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν 

ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ νπνέν ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκέαο 

ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθά  πξφζθιεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ. Ο θνξΫαο πνπ αληηθαζηζηΪ θνξΫα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ 

δελ επηηξΫπεηαη λα αληηθαηαζηαζεέ εθ λΫνπ. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά 

ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλεη. ηελ πεξέπησζε πνπ o πξνζθΫξσλ αλαθΫξεη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ φηη πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο ζε πνζνζηφ πνπ 

ππεξβαέλεη ην ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη φηη δελ 

ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο
75

. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα 

αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ ππεξγνιΪβν, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ 

2.2.3..  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο 

παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.8, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο δηα ηνπ ΔΔΔ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξΪγξαθν 2.2.9.1, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

δηα ηεο ππεχζπλεο δάισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθφ 2.2.8. 

ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο 

                                                                                                                                                                                                               
πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνουν 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. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να 
ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

73
 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 

74
 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ 

τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
75

 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
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παξαγξΪθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη 

πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε
76

. 

ηελ πεξέπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηκάκα(ηα) ηεο 

ζχκβαζεο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο 

αμέαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιΪβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.9.1 θαη 

2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο
77

.  

Αλ επΫιζνπλ κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο νη πξνζθΫξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ 

Ϊξζξν, νη νπνέεο επΫιζνπλ ά γηα ηηο νπνέεο ιΪβνπλ γλψζε κεηΪ ηελ ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο 

Ϋγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηέ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά
78

.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο  πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο 

παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ 

ην Ϊξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα ΗΗΗ ην νπνέν ηζνδπλακεέ κε ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο 

ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ
79

 θαηαξηέδεηαη βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηάκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο  ηνπ Παξαξηάκαηνο 1.
80

  

Σν ΔΔΔ θΫξεη ππνγξαθά κε εκεξνκελέα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο θαηΪ ην νπνέν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη 

πξνζθνξΫο. Αλ ζην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ κεηαμχ ηεο εκεξνκελέαο ππνγξαθάο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθάο 

εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ Ϋρνπλ επΫιζεη κεηαβνιΫο ζηα δεισζΫληα ζηνηρεέα, εθ κΫξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ, ρσξέο λα απαηηεέηαη απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. ηε ζπλΫρεηα 

κπνξεέ λα ηελ ππνβΪιεη εθ λΫνπ κε επέθαηξν ΔΔΔ.
81

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα δηεπθξηλέδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθά 

ππεχζπλε δάισζε, ηελ νπνέα ππνβΪιιεη καδέ κε απηφ.
82

 

ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθάο ππεχζπλεο δάισζεο, εέλαη δπλαηά, κε κφλε ηελ ππνγξαθά ηνπ 

θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ε πξνθαηαξθηηθά απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ 

ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ 

πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ην ΔΔΔ ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο 

ηεο Ϋλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο
83

. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο θΫξεη ηελ εηδηθά ππνρξΫσζε, λα δειψζεη, κΫζσ ηνπ ΔΔΔ,
84

 ηελ θαηΪζηαζά ηνπ ζε ζρΫζε κε ηνπο 

ιφγνπο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο
85

 θαη ηαπηφρξνλα λα 

επηθαιεζζεέ θαη ηπρφλ ιεθζΫληα κΫηξα πξνο απνθαηΪζηαζε ηεο αμηνπηζηέαο ηνπ. 
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 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
77

 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
78

 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
79

 Το ΕΕΕΣ 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.  

80
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ 

δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ 
ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Λανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του 
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που 
υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν 
ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             
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 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

84
 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
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Ηδέσο επηζεκαέλεηαη φηη θαηΪ ηελ απΪληεζε νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζην ζρεηηθφ πεδέν ηνπ ΔΔΔ γηα ηπρφλ ζχλαςε 

ζπκθσληψλ κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκά πεξηζηΪζεσλ, φπσο ε 

πΪξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξΪθνπ 10 ηνπ Ϊξζξνπ 73) ά ε εθαξκνγά ηεο 

δηΪηαμεο ηεο παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 ηεο 

παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδέν πνπ πξνβΪιιεη θαηφπηλ ζεηηθάο απΪληεζεο
86

. 

Όζνλ αθνξΪ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο 

παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηΫο ζεσξεέηαη φηη δελ Ϋρνπλ αζεηεζεέ εθφζνλ δελ Ϋρνπλ θαηαζηεέ 

ιεμηπξφζεζκεο ά εθφζνλ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξεέηαη. ηελ πεξέπησζε απηά, ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληάζεη θαηαθαηηθΪ ζην ζρεηηθφ πεδέν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνέν εξσηΪηαη εΪλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο Ϋρεη αλεθπιάξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ά, θαηΪ 

πεξέπησζε, εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο παξαπΪλσ ππνρξεψζεηο ηνπ
87

. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα88  

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη‟ Ϊξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιάξσζεο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο 

επηινγάο θαηΪ ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ 

παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γέλεηαη θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλΪδνρν. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ απφ πξνζθΫξνληεο, ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο 

δηαδηθαζέαο. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν 

πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο 

εζληθφ κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα 

πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη  ζην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν 

χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνέν πεξηΫρνληαη επέζεο νη πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν ζθνπφ, φπσο ε 

ειεθηξνληθά δηεχζπλζε ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ, ηπρφλ δεδνκΫλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηΪ πεξέπησζε, ε απαξαέηεηε δάισζε 

ζπλαέλεζεο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε 

ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ
89

. 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ παξφληνο ππνβΪιινληαη θαη γέλνληαη απνδεθηΪ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο 

παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ 

ειιεληθά γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.1.4.  

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα  δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη  παξαθΪησ. 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ αλσηΫξσ θξΪηνο-κΫινο ά ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ ά 

φπνπ ην Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 

θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ κπνξεέ λα 

αληηθαζέζηαληαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε 

ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα 

απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη 

ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. Οη επέζεκεο δειψζεηο θαζέζηαληαη δηαζΫζηκεο κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ Ϊξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ: 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, 

ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο 
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 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
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 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
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  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο εκείνα τα 

αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των 
οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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 Άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη 

πξνυπνζΫζεηο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ 

νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ 

ζε απηφ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξΪγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, 

πνπ λα εέλαη ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηνπ, Ϊιισο, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ 

λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ
.
 

Ηδέσο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα πξνζθνκέδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιάξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.2 πεξέπησζε (α) απνδεηθηηθφ 

ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ..  

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 

2.2.3.2 πεξέπησζε α‟ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ.  

iii) Γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.2 πεξέπησζε α‟, πιΫνλ ησλ σο Ϊλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δάισζε φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ 

δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ γηα ηελ αζΫηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξΪ 

ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.4
90

 πεξέπησζε β  ́πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - 

κΫινπο ά ρψξαο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ.  

Ηδέσο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα πξνζθνκέδνπλ: 

i) Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά δηθαζηηθά εθθαζΪξηζε ά φηη δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε 

δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο.  Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξέ κε Ϋθδνζεο απφθαζεο 

ιχζεο ά θαηΪζεζεο αέηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ πηζηνπνηεηηθφ 

κεηαβνιψλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη ιπζεέ θαη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε 

κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηΫιαο “ηνηρεέα Μεηξψνπ/ Δπηρεέξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθά πιαηθφξκα ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο 

Γεκνζέσλ Δζφδσλ, φπσο απηΪ εκθαλέδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιά ηεο επηρεηξεκαηηθάο 

δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο. 

ΠξνθεηκΫλνπ γηα ηα ζσκαηεέα θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο εθδέδεηαη γηα 

ηα ζσκαηεέα απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα Ϋσο ηηο 31.12.2019 απφ 

ην Δηξελνδηθεέν θαη κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

δ) Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ 

ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ
91

. 

ε) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα πεξέ κε επηβνιάο ζε βΪξνο ηνπ ηεο 

θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο. 

ζη) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.5 δηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ
92

, πνπ θαζνξέδνληαη θαησηΫξσ, εθφζνλ ν 

πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέλαη αλψλπκε εηαηξέα ά λνκηθφ πξφζσπν ζηε κεηνρηθά ζχλζεζε ηνπ νπνένπ ζπκκεηΫρεη αλψλπκε 

εηαηξεέα ά λνκηθφ πξφζσπν ηεο αιινδαπάο πνπ αληηζηνηρεέ ζε αλψλπκε εηαηξεέα
9394

 (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

αλαθΫξζεθαλ ζηελ παξ. 2.2.3.5 ηεο παξνχζαο αλσηΫξσ).  

πγθεθξηκΫλα, πξνζθνκέδνληαη: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμαέξεζεο απφ ηελ ππνρξΫσζε νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο θαηΪ ηελ πεξ. α) ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.3.5 βεβαέσζε ηνπ αξκνδένπ Υξεκαηηζηεξένπ.  

ii) Όζνλ αθνξΪ ηελ εμαέξεζε ηεο πεξ. β) ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.5, γηα ηελ απφδεημε ηνπ ειΫγρνπ δηθαησκΪησλ ςάθνπ 

ππεχζπλε δάισζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξεέαο θαη, εΪλ απηά εέλαη δηαθνξεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πξφζζεηε 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ ηειεπηαένπ, ζηηο νπνέεο αλαθΫξνληαη νη επηρεηξάζεηο επελδχζεσλ, νη εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο 

θεθαιαέσλ/ελεξγεηηθνχ ά θεθαιαέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, αλΪ πεξέπησζε θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ ειΫγρνπλ ζηελ ειεγρφκελε απφ απηΫο εηαηξεέα. Οη ππεχζπλεο απηΫο δειψζεηο ζπλνδεχνληαη 
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  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
93

  Για τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ  εταιρείεσ ιδρυκείςεσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ ςχετικό είναι το Ραράρτθμα Λ τθσ οδθγίασ 2012/30/ΕΕ 
(L315/91) με τθν οποία αναδιατυπϊκθκε θ Οδθγία 77/91/ΕΟΚ (Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων αρ Ν26/1) 

94
   Ρρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελισ) 
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ππνρξεσηηθΪ απφ βεβαέσζε ά Ϊιιν Ϋγγξαθν απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη νη ειΫγρνπζεο ηα δηθαηψκαηα ςάθνπ εηαηξεέεο 

εέλαη επνπηεπφκελεο θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.5. 

iii) ΓηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο κεηνρψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο εέλαη νλνκαζηηθΫο, πνπ 

λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

- Αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θΪζε κεηφρνπ 

(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην πνιχ ηξηΪληα (30) 

εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο. 

Δηδηθφηεξα: 

- Όζνλ αθνξΪ ζηηο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα αλψλπκεο εηαηξείεο ππνβΪιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην 

νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο ηνπο εέλαη νλνκαζηηθΫο θαη αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θΪζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν 

κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην πνιχ ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο. 

- Όζνλ αθνξΪ ζηηο αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλψλπκεο 

εηαηξείεο: 

Α) εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο,  πξνζθνκίδνπλ : 

i) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο ηνπο εέλαη νλνκαζηηθΫο 

ii) Αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κεηφρσλ, κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θΪζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη 

θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο κε εκεξνκελέα ην πνιχ 30 εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο 

πξνζθνξΪο. 

iii) ΚΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνέεζε κΫρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ Ϋρεη 

ζπληειεζηεέ ηηο ηειεπηαέεο 30 (ηξηΪληα) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο.     

Β)  εθφζνλ δελ έρνπλ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ ή δελ πξνβιέπεηαη ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ, 

πξνζθνκίδνπλ: 

i) βεβαέσζε πεξέ κε ππνρξΫσζεο νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρά, εθφζνλ ππΪξρεη ζρεηηθά πξφβιεςε, 

δηαθνξεηηθΪ πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Γηα ηελ πεξέπησζε κε πξφβιεςεο νλνκαζηηθνπνέεζεο 

πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

ii) Ϋγθπξε θαη ελεκεξσκΫλε θαηΪζηαζε πξνζψπσλ πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκΪησλ ςάθνπ, 

iii) εΪλ δελ ηεξεέηαη ηΫηνηα θαηΪζηαζε, πξνζθνκέδεηαη ζρεηηθά θαηΪζηαζε πξνζψπσλ, πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα ηνηο 

εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκΪησλ ςάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαέα Γεληθά πλΫιεπζε, αλ ηα πξφζσπα απηΪ εέλαη 

γλσζηΪ ζηελ εηαηξεέα. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε εηαηξεέα αηηηνινγεέ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ εέλαη γλσζηΪ ηα σο Ϊλσ 

πξφζσπα, ε δε αλαζΫηνπζα αξρά δελ δηαζΫηεη δηαθξηηηθά επρΫξεηα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο αηηηνινγέαο απηάο.  

Όια ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα εέλαη επηθπξσκΫλα απφ ηελ θαηΪ λφκνλ αξκφδηα αξρά ηνπ θξΪηνπο ηεο Ϋδξαο ηνπ 

ππνςεθένπ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. 

Διιεέςεηο ζηα δηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ ζπκπιεξψλνληαη θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 3.1.2 ηεο 

παξνχζαο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη επέζεο, επέ πνηλά απαξαδΫθηνπ ηεο πξνζθνξΪο, εΪλ ζηε δηαδηθαζέα ζπκκεηΫρεη εμσρψξηα 

εηαηξεέα απφ «κε ζπλεξγΪζηκα θξΪηε ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκΫα» θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ λ. 

4172/2013,  θαζψο θαη απφ θξΪηε πνπ Ϋρνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, φπσο απηΪ νξέδνληαη ζηνλ θαηΪινγν ηεο 

απφθαζεο ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ σο Ϊλσ Κψδηθα, θαηΪ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξέπησζε α` ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ 4 ηνπ λ. 3310/2005.  

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο 

εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ 

επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα 

αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο 
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θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ 

ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο.
95

 

Οη  εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην ά ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ ά πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ 

νηθεέα ππεξεζέα ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ σο Ϊλσ Δπηκειεηεξέσλ. Γηα ηελ απφδεημε Ϊζθεζεο γεσξγηθνχ ά θηελνηξνθηθνχ 

επαγγΫικαηνο, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο απαηηνχλ ζρεηηθά βεβαέσζε Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά 

αξρά Οξγαληζκνχ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε 

θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) γέλνληαη απνδεθηΪ, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα 

(30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο, εθηφο εΪλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο απηψλ, θΫξνπλ 

ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο 

πξνζθνκέδνπλ
96

  

ΔΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, γηα βΪζηκν ιφγν, δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ, κπνξεέ  λα 

απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ επΪξθεηα κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν θαηΪιιειν Ϋγγξαθν.97 

 Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ 

ζην ΜΫξνο II ηνπ Παξαξηάκαηνο XII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, ηα νπνέα αληηζηνηρνχλ, ζε 

θΪζε πεξέπησζε, ζηα θξηηάξηα ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο πνπ Ϋρεη ζΫζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά ζην Ϊξζξν 

2.2.6. 
98

 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο 

δηαρεέξηζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.7. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη 

εγγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ά πξναηξεηηθΪ, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΫο 

ηεο ζε αξκφδηα αξρά (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνέν πξΫπεη λα Ϋρεη 

εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ,  εθηφο αλ απηφ θΫξεη ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πξνζθνκέδνληαη: 

i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη 

ππνρξενχηαη, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΫο ηεο ζην ΓΔΜΖ
99

, πξνζθνκέδεη 
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για 
τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά 
περίπτωςθ . 

96
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του Ραραρτιματοσ XII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι 
αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

97
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
98 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται 

ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
99

    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 

3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και 

ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν 

θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ 

(ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι 

μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
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ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο
100

, ην νπνέν πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ.   

 ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ 

κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

 ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 

θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, απνθΪζεηο ζπγθξφηεζεο νξγΪλσλ δηνέθεζεο ζε ζψκα, θιπ., 

αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο. 

ε πεξέπησζε πνπ γηα ηε δηελΫξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ εμνπζέεο ζε πξφζσπν πιΫνλ 

απηψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα, πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδένπ θαηαζηαηηθνχ 

νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνέα ρνξεγάζεθαλ νη ζρεηηθΫο εμνπζέεο. Όζνλ αθνξΪ ηα θπζηθΪ 

πξφζσπα, εθφζνλ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ εμνπζέεο ζε ηξέηα πξφζσπα, πξνζθνκέδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηΪ ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο, 

απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΫπνληαη, ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνέα 

απνδεηθλχνληαη ηα αλσηΫξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιΫο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη σο Ϊλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γέλνληαη απνδεθηΫο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα 

ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φιεο νη ζρεηηθΫο 

ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 

δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη 

ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο
101

 πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο εθΪζηνηε 

ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 

κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηΪινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ 

εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο 

επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκέδνληαη επηπξνζζΫησο ηεο βεβαέσζεο εγγξαθάο ζηνλ 

επέζεκν θαηΪινγν θαη πηζηνπνηεηηθΪ, θαηΪ ηα νξηδφκελα αλσηΫξσ ζηελ πεξέπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε 

δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξΪγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά 

Ϋγγξαθε δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
 
Δηδηθφηεξα, πξνζθνκέδεηαη Ϋγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ά ζε 

πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο απηνχ ά ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ 

ππεχζπλε δάισζε), δπλΪκεη ηνπ νπνένπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαη ηξέηνο θνξΫαο, εγθξέλνπλ ηε 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζέα γηα ηελ θαηΪ πεξέπησζε παξνρά πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο ά/θαη ηερληθάο 

ά/θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξΫα, ψζηε απηά λα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο 

χκβαζεο. Ζ ζρεηηθά αλαθνξΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη ιεπηνκεξάο θαη λα αλαθΫξεη θαη‟ ειΪρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο 

πφξνπο πνπ ζα εέλαη δηαζΫζηκνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνένπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνέ 

γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξέηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηΪ φηη ζα δηαζΫζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο 

                                                                                                                                                                                                               
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι 

ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 

100
  Το πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και 

εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία 

αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
101

 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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πφξνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θΪλεη ρξάζε απηψλ ζε πεξέπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεέ ε 

ζχκβαζε.  

ε πεξέπησζε πνπ ν ηξέηνο δηαζΫηεη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα, ζα δειψλεη επέζεο φηη θαζέζηαηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ 

δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

ε πεξέπησζε πνπ ν ηξέηνο δηαζΫηεη ζηνηρεέα ηερληθάο ά επαγγεικαηηθάο θαηαιιειφηεηαο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ηέηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ νξέδνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη‟ ηνπ ΜΫξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΗΗ ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ά κε ηελ ζρεηηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειΫζεη ηηο 

εξγαζέεο ά ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

εθηειΫζεη.  

Β.10. ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη ζα θΪλεη ρξάζε ππεξγνιΪβσλ, ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη, πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο κε αλαθνξΪ ηνπ ηκάκαηνο ηεο 

ζχκβαζεο ην νπνέν πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο θαη ππεχζπλε δάισζε ησλ ππεξγνιΪβσλ 

φηη απνδΫρνληαη ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11. Δπηζεκαέλεηαη φηη γέλνληαη απνδεθηΫο: 

 νη Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηεέηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπο. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο102  

Κξηηάξην αλΪζεζεο
103

 ηεο χκβαζεο
104

 εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ  βΪζεη βΫιηηζηεο 

ζρΫζεο πνηφηεηαο – ηηκάο
105

, ε νπνέα εθηηκΪηαη βΪζεη ησλ θΪησζη θξηηεξέσλ:  

ΟΜΑΓΑ Α  :  ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

(πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Α ζην ζχλνιν : 60 %) 

ΚΡΗΣ

ΖΡΗΟ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ πληειεζηήο 

Βαξχηεηαο 

(ζ) 

Κ1 

πκθσλέα πξνζθνξΪο κε ηηο απαηηάζεηο θαη  ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο 

κειΫηεο, ηερληθά αξηηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη ιεηηνπξγηθφηεηα 

εμνπιηζκνχ, ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, πνηφηεηα θαηαζθεπάο 

εγθαηεζηεκΫλσλ δηαηΪμεσλ θαη πιηθψλ, ηεθκεξέσζε 

δηαζηαζηνιφγεζεο δηαηΪμεσλ (αληιέεο, θέιηξα, πνηφηεηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθΪ απηνκαηηζκνχ, αξηζκφο ελδεέμεσλ, 

παξακεηξνπνέεζε, κλάκεο). Γνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα. 

20% 

Κ2 
ρεδηαζκφο κνλΪδαο (ηαρχηεηα ξνάο ζηα πνιπζηξσκαηηθΪ θέιηξα, 

πέεζε ιεηηνπξγέαο, επειημέα ζπλζεθψλ ιεηηνπξγέαο) 
15% 

Κ3 Καηαλαιηζθφκελε ελΫξγεηα, Κφζηνο παξαγφκελνπ λεξνχ 15% 

Κ4 Δξγνλνκέα εμνπιηζκνχ θαη επθνιέα εγθαηΪζηαζεο, ιεηηνπξγέαο θαη 

ζπληάξεζεο (πξφζβαζε ζε αληιέεο, εγθαηΪζηαζε ελδεηθηηθψλ 
  10% 

                                                           
102

 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 
(ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

103
 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 ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΨ)  

104 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).
 

105
 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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νξγΪλσλ ζηνλ θεληξηθφ πέλαθα, επθνιέα ζπκπιάξσζεο πιηθψλ ζε 

θέιηξα θιπ.) 

                  ΤΝΟΛΟ Β1                                   60% 

ΟΜΑΓΑ Β  :  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

 (πληειεζηήο Βαξχηεηαο Οκάδαο Β ζην ζχλνιν : 40 %) 

ΚΡΗΣ

ΖΡΗΟ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ πληειεζηήο 

Βαξχηεηαο 

(ζ) 

Κ5 Υξφλνο ΠαξΪδνζεο 15 % 

Κ6 ΔμππεξΫηεζε (service) θαη αληαιιαθηηθΪ κεηΪ ηελ πψιεζε 5% 

Κ7 Δγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο (ΓηΪξθεηα εγγχεζεο, παξνρΫο) 10 % 

Κ8 Δθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κεηαθνξΪ ηερλνγλσζέαο θαη 

ηερλνινγέαο, επέδεημε ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
10 % 

ΤΝΟΛΟ Β2                                             40% 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ106  

Ζ βαζκνιφγεζε θΪζε θξηηεξένπ αμηνιφγεζεο θπκαέλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξέπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο 

φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμΪλεηαη δε κΫρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηάζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ θξηηεξένπ. 

 

ΚΪζε θξηηάξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγεέηαη απηφλνκα κε βΪζε ηα ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο
107

.  

Ζ ζηαζκηζκΫλε βαζκνινγέα ηνπ θΪζε θξηηεξένπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκΫξνπο ζπληειεζηά βαξχηεηαο επέ 

ηε βαζκνινγέα ηνπ, ε δε ζπλνιηθά βαζκνινγέα ηεο πξνζθνξΪο ζα πξνθχπηεη απφ ην Ϊζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκΫλσλ 

βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξέσλ. 

Ζ ζπλνιηθά βαζκνινγέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηνλ παξαθΪησ ηχπν :  

 

U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ 

Κξηηάξηα κε βαζκνινγέα κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (άηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο απφ ηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο ηεο παξνχζαο) επηθΫξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. 

ΠιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ εέλαη εθεέλε πνπ παξνπζηΪδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο 

πξνζθεξζεέζαο ηηκάο  πξνο ηε ζπλνιηθά βαζκνινγέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο (άηνη απηά ζηελ νπνέα ην Λ εέλαη ν 

κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεέ.  

Λ = 
Πξνζθεξζείζα ηηκή 

πλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 

Πξνζσξηλφο αλΪδνρνο   ζα αλαδεηρζεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ ζα πξνζθΫξεη ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 

Ϊπνςε πξνζθνξΪ κε βΪζε ηε βΫιηηζηε ζρΫζεο θφζηνπο - πνηφηεηαο, εθφζνλ θξηζεέ φηη ε πξνζθνξΪ ηνπ πιεξνέ ηνπο φξνπο 

θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο θαη ηεο κειΫηεο απφ ηελ Δπηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Κξηηάξην αλΪζεζεο
108

 ηεο χκβαζεο
109

 εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ  βΪζεη βΫιηηζηεο 

ζρΫζεο πνηφηεηαο – ηηκάο
 110

  

                                                           
106

 Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
107

 Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία, και 
τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

108
 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 ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΛΨ)  

109 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).
 

110 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο (Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 
60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηε παξνχζα Γηαθάξπμε θαη ηα Παξαξηάκαηα ηεο .   

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο
111

  

Ζ Ϋλσζε Οηθνλνκηθψλ ΦνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ειεθηξνληθΪ εέηε απφ 

φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ 

πξνζθνξΪ, απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο
112

. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο 

πξνζθνξΪο, ρσξέο λα απαηηεέηαη Ϋγθξηζε εθ κΫξνπο ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ππνβΪιινληαο 

Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ.
113

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδέσο ζηα Ϊξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ 

Ϊξζξνπ 36 ηνπ ν.4412/2016 εθδνζεέζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλά Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

ΑλΪπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο κε ζΫκα «Ρπζκέζεηο ηερληθψλ δεηεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλΪζεζε ησλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξάζε ησλ επηκΫξνπο εξγαιεέσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ)» (εθεμάο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη 

Τπεξεζέεο).  

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά 

ππνγξαθά πνπ ππνζηεξέδεηαη ηνπιΪρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκΫλν (εγθεθξηκΫλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνέν ρνξεγάζεθε απφ 

πΪξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ απφθαζε 

2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε 

ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη 

Τπεξεζέεο.  

 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ΔΖΓΖ κε ππεξεζέεο 

ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηεο σο Ϊλσ 

θνηλάο ππνπξγηθάο απφθαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην 

ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζΫηνπζα αξρά ξπζκέδεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο.
114

 

 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 13 

ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο:  

(α) Ϋλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο–Σερληθά ΠξνζθνξΪ», ζηνλ νπνέν 

πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ,  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ζεκαέλνληαη, κε ρξάζε ηεο  ζρεηηθάο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ, ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ 

Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, 

ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο, πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ 

νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο θαηαρσξέζνπλ ηα ζηνηρεέα, κεηαδεδνκΫλα θαη ζπλεκκΫλα ειεθηξνληθΪ αξρεέα, πνπ 

αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο-ηερληθάο πξνζθνξΪο θαη νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο ζηηο αληέζηνηρεο εηδηθΫο 

ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλΫρεηα, κΫζσ ζρεηηθάο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμΪγνπλ αλαθνξΫο (εθηππψζεηο) ζε 
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 Άρκρο 57 του ν. 4412/216. 
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 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
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κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνέα  απνηεινχλ ζπλνπηηθά απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκΫλσλ 

ζηνηρεέσλ. Σα ειεθηξνληθΪ αξρεέα ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηαηΪμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37) θαη επηζπλΪπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ζηνπο 

αληέζηνηρνπο ππνθαθΫινπο. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εμαγσγά θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζΫλησλ αλαθνξψλ 

(εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεέηαη γηα θΪζε ππνθαθΫιν  μερσξηζηΪ, απφ ηε ζηηγκά πνπ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε 

θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρεέσλ ζε απηφλ
115

.   

 

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξΪ ηα ζπλεκκΫλα ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηεο πξνζθνξΪο, νη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο ηα 

θαηαρσξέδνπλ ζηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ Τπνζπζηάκαηνο, σο εμάο : 

Σα Ϋγγξαθα πνπ θαηαρσξέδνληαη ζηελ ειεθηξνληθά πξνζθνξΪ, θαη δελ απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε Ϋληππε κνξθά, 

γέλνληαη απνδεθηΪ θαηΪ πεξέπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο:  

α) εέηε ησλ Ϊξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξέ ειεθηξνληθψλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ πνπ θΫξνπλ 

ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά ζθξαγέδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπΪ δεκφζηα ειεθηξνληθΪ Ϋγγξαθα, εΪλ θΫξνπλ 

επηζεκεέσζε e-Apostille  

β) εέηε ησλ Ϊξζξσλ 15 θαη 27
116

 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξέ ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ πνπ θΫξνπλ 

ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά ζθξαγέδα  

γ) εέηε ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) εέηε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ ρξάζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθΫο δηαδηθαζέεο 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ,   

ε) εέηε ηεο παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ ζπλππνβνιάο ππεχζπλεο δάισζεο ζηελ πεξέπησζε απιάο 

θσηνηππέαο ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ. 
117

 

ΔπηπιΫνλ, δελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά ηα ΦΔΚ
118

 θαη ελεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα, 

εηαηξηθΪ ά κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδά Ϋληππα κε ακηγψο ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο αξηζκνχο, 

απνδφζεηο ζε δηεζλεέο κνλΪδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρΫδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα ζηε δηαδηθαζέα θαηαρσξέδνληαη 

απφ απηφλ ζε κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF.  

Έσο ηελ εκΫξα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκέδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε θιεηζηφ-νχο θΪθειν-νπο, ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο θαη σο 

παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο πξνζθνξΪο ηνπ, ηα νπνέα 

απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ελδεηθηηθΪ εέλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηά εθδέδεηαη ειεθηξνληθΪ, Ϊιισο ε 

πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, 

β) απηΪ πνπ δελ ππΪγνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999
119

,  

γ) ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ηα νπνέα δελ  Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν ά δελ θΫξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζέεο θαη θνξεέο ηεο 

πεξέπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ά δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δάισζε γηα ηελ αθξέβεηΪ 

ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋληππα Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηελ επηζεκεέσζε ηεο ΥΪγεο (Apostille), ά πξνμεληθά ζεψξεζε θαη 

δελ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ  απφ δηθεγφξν
120

.  
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 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
116

   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το 
άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 
75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ϊθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ 
τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ 
θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, 
θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

117
 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . 

Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
118

 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Ψφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΨΕΚ) που 
ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΨΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΨΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

119
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 

120
   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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ε πεξέπησζε κε ππνβνιάο ελφο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο Ϊλσ ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη ζε Ϋληππε 

κνξθά, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα δεηάζεη ηε ζπκπιάξσζε θαη ππνβνιά 

ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε 

κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ ζπληΪζζνληαη ζε θξΪηε πνπ Ϋρνπλ πξνζρσξάζεη ζηελ σο Ϊλσ πλζάθε, Ϊιισο 

θΫξνπλ πξνμεληθά ζεψξεζε. ΑπαιιΪζζνληαη απφ ηελ απαέηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ά Πξνμεληθά Θεψξεζε) 

αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο πνπ Ϋρεη ζπλΪςεη ε ΔιιΪδα 

(ελδεηθηηθΪ «χκβαζε λνκηθάο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ΔιιΪδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, 

«χκβαζε πεξέ απαιιαγάο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκΫλσλ πξΪμεσλ θαη εγγξΪθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο 

λ.4231/2014)). Δπέζεο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ απαέηεζε επηθχξσζεο ά παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα Ϋγγξαθα πνπ 

εθδέδνληαη απφ ηηο αξρΫο θξΪηνπο κΫινπο πνπ ππΪγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηάζεσλ 

γηα ηελ ππνβνιά νξηζκΫλσλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθΪ,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα 

ζρεηηθΪ κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα Ϋγγξαθα εθδέδνληαη γηα πνιέηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρΫο ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ηεο 

ηζαγΫλεηΪο ηνπ. 

Δπέζεο, γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αιινδαπΫο αξρΫο θαη 

Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 

“Κψδηθαο Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο”, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε σο Ϊλσ κε ην Ϊξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Οη πξσηφηππεο εγγπάζεηο ζπκκεηνράο, πιελ ησλ εγγπάζεσλ πνπ εθδέδνληαη ειεθηξνληθΪ, πξνζθνκέδνληαη, κε επζχλε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζε θιεηζηφ θΪθειν, ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο, ηα ζηνηρεέα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

θαη σο παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

πνπ νξέδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπάζεσλ ζπκκεηνράο πξαγκαηνπνηεέηαη εέηε κε θαηΪζεζε ηνπ σο Ϊλσ θαθΫινπ ζηελ ππεξεζέα 

πξσηνθφιινπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εέηε κε ηελ απνζηνιά ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επέ απνδεέμεη. Σν βΪξνο απφδεημεο ηεο 

Ϋγθαηξεο πξνζθφκηζεο θΫξεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επέθιεζε ηνπ αξηζκνχ 

πξσηνθφιινπ ά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιάο θαηΪ πεξέπησζε. 

 ηελ πεξέπησζε πνπ επηιεγεέ ε απνζηνιά ηνπ θαθΫινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ηαρπδξνκηθψο,  ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

αλαξηΪ, εθφζνλ δελ δηαζΫηεη αξηζκφ Ϋγθαηξεο εηζαγσγάο ηνπ θαθΫινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ην 

αξγφηεξν Ϋσο ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα», ηα 

ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηΪζεζεο ζε ππεξεζέεο ηαρπδξνκεένπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  

πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πεξέ ηεο ηάξεζεο ηεο ππνρξΫσζάο ηνπ ζρεηηθΪ κε ηελ (εκπξφζεζκε) 

πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ κε 

πνηλά απνθιεηζκνχ
121

 ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεέα: α) ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο 

πξνβιΫπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθά ππεχζπλε δάισζε κε ηελ νπνέα ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα δηεπθξηλέδεη ηηο πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ έδηνπ 

Ϊξζξνπ, β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξΪθνπο 2.1.5 θαη 

2.2.2 αληέζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.   

Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνέν απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο σο ΠαξΪξηεκα  απηάο.  

Ζ ζπκπιάξσζά ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηνπ ππνζπζηάκαηνο Promitheus ESPDint, πξνζβΪζηκνπ κΫζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ά Ϊιιεο ζρεηηθάο ζπκβαηάο πιαηθφξκαο 

ππεξεζηψλ δηαρεέξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηάζνπλ ην 

αληέζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρεέν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεέ επηθνπξηθφ ζηνηρεέν ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκΫλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθά απηνχ ππεχζπλε δάισζε, 

ππνβΪιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε δ ηεο παξαγξΪθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν 

ειεθηξνληθφ αξρεέν κε κνξθφηππν PDF. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά κε ην θεθΪιαην “Απαηηάζεηο-ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο” ηνπ Παξαξηάκαηνο  Η ηεο Γηαθάξπμεο πεξηγξΪθνληαο αθξηβψο 

πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο απαηηάζεηο θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη. ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, 
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βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχκθσλα 

κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα
122

 
123.

  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ:  

α) ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ
124

. 

β) ηε ρψξα παξαγσγάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα παξΪγεηαη απηφ, θαζψο 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηάξην αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ 

ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠαξΪξηεκα VII ηεο δηαθάξπμεο.:  

Σηκέο 

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ] 

Ζ ηηκά ηνπ πξνο πξνκάζεηα εέδνπο δέλεηαη  ζε επξψ αλΪ κνλΪδα.
 125

 

Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεέ λα απνηππσζεέ αλαιπηηθΪ ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ν πξνζθΫξσλ ζα επηζπλΪςεη 

ζηνλ (ππν)θΪθειιν “νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ” ηελ ειεθηξνληθά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλε θαη 

ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππΪξρεη ζην ΠαξΪξηεκα VII  ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο
126

) 

ζε κνξθά pdf.] 

ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, 

κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα 

Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
127.

 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξΪ 

ππΫξ ΟΓΑ  20%. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηκάο ζα ππνινγέδεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη Χο απαξΪδεθηεο 

ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο: α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά πνπ θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν 

λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά
128

 ζην ΠαξΪξηεκα Η ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.  

ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα επηιΫγεηαη κε ζαθάλεηα Ϋλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκάο πνπ πεξηγξΪθνληαη 

ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ129   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ 

επφκελε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ  

ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη σο κε θαλνληθά. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε 

ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. ε πεξέπησζε αηηάκαηνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξΪο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, πνπ απνδΫρηεθαλ ηελ παξΪηαζε, πξηλ ηε ιάμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη 

πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιΫνλ απηφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   βάςει των 
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τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ 
προςφοράσ. 
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 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 
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ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηεο 

δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε 

ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ 

λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν 

ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα 

ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξαηεέλνπλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

ε πεξέπησζε πνπ ιάμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο, ε αλαζΫηνπζα αξρά 

δχλαηαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο, εθφζνλ ε εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, λα δεηάζεη 

εθ ησλ πζηΫξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ130 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε 

πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα απνθιέλεη απφ απαξΪβαηνπο φξνπο πεξέ ζχληαμεο θαη ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, ά δελ ππνβΪιιεηαη 

εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 

(Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο 

ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
131

  

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηειεέο, ειιηπεέο, αζαθεέο ά ιαλζαζκΫλεο πιεξνθνξέεο ά ηεθκεξέσζε, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηΫρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηΫο δελ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθάληζεο ά 

δηεπθξέληζεο ά, εθφζνλ επηδΫρνληαη, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο 

πξνζεζκέαο, ζχκθσλα ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε 

εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα Ϊξζξα 102 θαη 

103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,  

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο . 

Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, θαζψο θαη ζηελ 

πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

ε) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ παξΪζρεη, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζε 

απηφλ ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εμεγάζεηο αλαθνξηθΪ κε ηελ ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλεη  ζε 

απηάλ, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξΪ ηνπ θαέλεηαη αζπλάζηζηα ρακειά ζε ζρΫζε κε ηα αγαζΪ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 

ηνπ Ϊξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεέ φηη εέλαη αζπλάζηζηα ρακειά δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνέα παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, 

εθφζνλ απηΫο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα κε ηελ ππνβνιά ά ηε ζπκπιάξσζά ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο 

πξνζεζκέαο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ.4412/2016, 

ηβ) εΪλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκέδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ά ε πιάξσζε κηαο ά 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4. επ., πεξέ 

θξηηεξέσλ επηινγάο, 

ηγ) εΪλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ 

δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, εέλαη εθ πξνζΫζεσο απαηειΪ, ά φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ132 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, άηνη ε 

επηηξνπά δηελΫξγεηαο/επηηξνπά αμηνιφγεζεο
133

, εθεμήο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 

ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο 

ζηΪδηα: 

       Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ηελ    

28-02-2022 εκέξα Γεπηέξα  θαη ψξα 10:00 π.κ. 
[134]

 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ 

ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά 

 

ε θΪζε ζηΪδην ηα ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέδνληαη εέλαη θαηαξράλ πξνζβΪζηκα κφλν ζηα κΫιε ηεο 

Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά
135

. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ, κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγΪλσλ ηεο
136

, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ 

ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, ηεξψληαο ηηο αξρΫο ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο, δεηΪ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο, φηαλ νη πιεξνθνξέεο ά ε ηεθκεξέσζε πνπ πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη εέλαη ά εκθαλέδνληαη ειιηπεέο ά 

ιαλζαζκΫλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ ζην ΔΔΔ, ά φηαλ ιεέπνπλ ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα, λα ππνβΪιινπλ, λα 

ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελέδνπλ ά λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο ά ηεθκεξέσζε, εληφο πξνζεζκέαο φρη 

κηθξφηεξεο ησλ δΫθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ζε 

απηνχο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιάξσζε ά ε απνζαθάληζε δεηεέηαη θαη γέλεηαη απνδεθηά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δελ ηξνπνπνηεέηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη φηη αθνξΪ ζε ζηνηρεέα ά δεδνκΫλα, ησλ νπνέσλ εέλαη 

αληηθεηκεληθΪ εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελΫζηεξνο ραξαθηάξαο ζε ζρΫζε κε ην πΫξαο ηεο θαηαιεθηηθάο πξνζεζκέαο 

παξαιαβάο πξνζθνξψλ. Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγέαλ θαη γηα ηπρφλ ειιεέπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα
137

. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ εμεηΪδεη αξρηθΪ  ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

Ϊξζξνπ 72. ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο πξνζθφκηζεο, εέηε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ειεθηξνληθάο Ϋθδνζεο, κΫρξη ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, εέηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο Ϋληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, κΫρξη ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο, ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξΪο σο απαξΪδεθηεο.  

ηε ζπλΫρεηα εθδέδεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά απφθαζε, κε ηελ νπνέα επηθπξψλεηαη ην αλσηΫξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ παξφληνο εδαθένπ εθδέδεηαη πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο απφθαζεο ζρεηηθΪ 

κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθεέαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηεέηαη ζε φινπο ηνπο 

πξνζθΫξνληεο κε επηκΫιεηα απηάο κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΖΓΖ. 

ΚαηΪ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο 

παξνχζαο. 
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 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
133

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα 
οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 

134
 Ρροτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ να ορίηουν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν μετά τθν παρζλευςθ 

τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου να ζχει προςκομιςτεί από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ και θ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.3.1 τθσ παροφςασ. 

135
 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

136
 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ 
των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

137
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ παξΪιιεια κε ηνπο θνξεέο πνπ θΫξνληαη λα Ϋρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο, 

πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

β) ηε ζπλΫρεηα ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη αξρηθΪ ζηνλ Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ελ ζπλερεέα 

ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ 

ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γέλνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηνλ 

λ.4412/2016  θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Ζ δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ησλ 

απνηειεζκΪησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε 

βΪζε ηα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο ησλ παξαγξΪθσλ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο.  

Σα απνηειΫζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδέσλ («ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» & «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» επηθπξψλνληαη κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη  ζηνπο πξνζθΫξνληεο, εθηφο απφ 

φζνπο απνθιεέζηεθαλ νξηζηηθΪ δπλΪκεη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ΔΖΓΖ. ΜεηΪ απφ ηελ Ϋθδνζε θαη θνηλνπνέεζε ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο, νη πξνζθΫξνληεο 

ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζέα θαη ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβιάζεθαλ απφ απηνχο. 

ΚαηΪ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο 

παξνχζαο. 

γ) ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, απνζθξαγέδνληαη, θαηΪ ηελ νξηζζεέζα εκεξνκελέα 

θαη ψξα νη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθεέλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ ζχκθσλα κε ηα 

αλσηΫξσ. 

δ) Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέζηεθαλ θαη 

ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν θαηαρσξνχληαη νη πξνζθνξΫο θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο, κε βΪζε ηε ζπλνιηθά βαζκνινγέα 

ηνπο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζά ηεο γηα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ.   

ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ 

απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΖΓΖ, λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, 

θαηΪ αλψηαην φξην εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά 

εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. ΔΪλ ηα παξερφκελα ζηνηρεέα δελ εμεγνχλ θαηΪ ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην 

ρακειφ επέπεδν ηεο ηηκάο ά ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηεέλεηαη, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο κε θαλνληθά.  

ηελ πεξέπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδά πξνζθνξψλ κε ηελ έδηα ζπλνιηθά ηειηθά βαζκνινγέα κεηαμχ δχν ά 

πεξηζζνηΫξσλ πξνζθεξφλησλ, ε αλΪζεζε γέλεηαη ζηελ πξνζθνξΪ κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγέα ηερληθάο πξνζθνξΪο.  

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξΫο Ϋρνπλ ηελ έδηα βαζκνινγέα ηερληθάο πξνζθνξΪο
138

 ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν 

κε θιάξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ.  

ηε ζπλΫρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο εγθξέλεη ην αλσηΫξσ πξαθηηθφ θαηΪηαμεο ησλ 

πξνζθνξψλ, εθδέδεηαη απφθαζε γηα ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδένπ θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ εγγξΪθσο, 

κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηΪηαμε 

πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνένλ πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλΪδνρνο»), λα ππνβΪιεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ 

θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 103 θαη ηελ παξ. 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξέ πξφζθιεζεο γηα ππνβνιά 

δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε Ϋγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηΪηαμεο πξνζθνξψλ δελ θνηλνπνηεέηαη ζηνπο πξνζθΫξνληεο θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο
139

. 

ε θΪζε πεξέπησζε, φηαλ εμ αξράο Ϋρεη ππνβιεζεέ κέα πξνζθνξΪ, ηα απνηειΫζκαηα φισλ ησλ ζηαδέσλ ηεο δηαδηθαζέαο 

αλΪζεζεο, άηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο, Σερληθάο ΠξνζθνξΪο θαη Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο, επηθπξψλνληαη κε ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδέδεηαη 

κεηΪ ην πΫξαο θαη ηνπ ηειεπηαένπ ζηαδένπ ηεο δηαδηθαζέαο. ΚαηΪ ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο
140

. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ141 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά ειεθηξνληθά  πξφζθιεζε ζηνλ 

πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, θαη ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) 
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 Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
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  Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
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εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο  Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο θαη 

ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο 
διακιρυξθσ, κακϊσ και  

γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηάο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ απνζηΫιινληαη απφ απηφλ ζε κνξθά 

ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ ηξέηε εξγΪζηκε εκΫξα απφ 

ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκέδνληαη κε επζχλε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε θιεηζηφ θΪθειν, ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν 

απνζηνιΫαο, ηα ζηνηρεέα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, 

ηα νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε Ϋληππε κνξθά (σο πξσηφηππα ά αθξηβά αληέγξαθα), ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ 2.4.2.5
142

.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππoβιάζεθαλ, ε αλαζΫηνπζα 

αξρά θαιεέ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν λα πξνζθνκέζεη ηα ειιεέπνληα δηθαηνινγεηηθΪ ά λα ζπκπιεξψζεη ηα άδε ππνβιεζΫληα 

ά λα παξΪζρεη δηεπθξηλάζεηο κε ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο δχλαηαη λα ππνβΪιεη αέηεκα, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, γηα παξΪηαζε ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο, ζπλνδεπφκελν απφ 

απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα πεξέ αέηεζεο ρνξάγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξέπησζε απηά ε 

αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα ππνβνιάο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεέ γηα ηε ρνξάγεζά ηνπο απφ ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο. Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο κπνξεέ λα αμηνπνηεέ ηε δπλαηφηεηα απηά ηφζν εληφο ηεο  αξρηθάο 

πξνζεζκέαο γηα ηελ ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκέαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ά ηε 

ζπκπιάξσζε άδε ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηΫξσ 

πξνβιΫπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά δεηάζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο θαη πξηλ απφ ην ζηΪδην 

θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκΫλσλ 

ησλ αξρψλ ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο. 

Απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ 

θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 

Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i) θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ κε  ην Δπξσπατθφ Δληαέν 

Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  εέλαη εθ πξνζΫζεσο απαηειΪ, ά Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα , ά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ά  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ά ε πιάξσζε κηαο ά πεξηζζνηΫξσλ απφ ηηο 

απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 Ϋσο 2.2.8 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) 

ηεο παξνχζαο.  

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο, ηηο 

νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνέ,  νη νπνέεο 

κεηαβνιΫο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο κεηαβνιΫο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ
143

.  

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ή δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απαηηνχκελα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ή δελ απνδεέμεη φηη: α) δελ βξέζθεηαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη β) πιεξνέ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ηα νπνέα Ϋρνπλ 

θαζνξηζηεέ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιάξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη αλσηΫξσ 

(παξΪγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβέβαζά ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε 

γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο.  
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 Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο144  

3.3.1. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε Ϋγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 

ηνπ Ϊξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξέ αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηεο ηερληθάο θαη ηεο νηθνλνκηθάο 

πξνζθνξΪο).    

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ 

Ϋιαβαλ κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιεέζηεθαλ νξηζηηθΪ δπλΪκεη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ 

λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα αλαθΫξνληαη ππνρξεσηηθΪ νη πξνζεζκέεο γηα ηελ αλαζηνιά ηεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 360 Ϋσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιΫνλ, αλαξηΪ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ ζηα «πλεκκΫλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε θαη θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 

νη πξνζθΫξνληεο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζέα θαη ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβιάζεθαλ απφ 

απηνχο, κε ελΫξγεηεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο
145

. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ 

ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξΫπεηαη ε Ϊζθεζε Ϊιιεο δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ 

ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο.
146

 

3.3.1. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο 

Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε Ϋγθξηζεο ηνπ 

πξαθηηθνχ θαηΪηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλΪδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζε ζπλΫρεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ 

Ϋιαβαλ κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιεέζηεθαλ νξηζηηθΪ, ηδέσο δπλΪκεη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 

72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα αλαθΫξνληαη ππνρξεσηηθΪ νη πξνζεζκέεο γηα ηελ αλαζηνιά 

ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 360 Ϋσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδέ κε αληέγξαθν ησλ πξαθηηθψλ 

θαηΪηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλΪδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαη, επηπιΫνλ, αλαξηΪ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκΫλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ».  

ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε θαη θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθΫξνληεο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέζηεθαλ, ηεο θαηΪηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, κε ελΫξγεηεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο
147

. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξΫπεηαη ε Ϊζθεζε Ϊιιεο δηνηθεηηθάο 

πξνζθπγάο θαηΪ ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο.
148

 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζέζηαηαη νξηζηηθά, εθφζνλ ζπληξΫμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο ζσξεπηηθΪ: 

α) θνηλνπνηεζεέ ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ,  

β) παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ά ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο, παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε 

πξνζεζκέα Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο 

θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεέ απφθαζε επέ ηεο αέηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξάγεζεο πξνζσξηλάο δηαηαγάο, 

ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη  ζην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) νινθιεξσζεέ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο Ϋιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 324 Ϋσο 327 ηνπ λ. 

4700/2020, εθφζνλ απαηηεέηαη, 

θαη  

δ) ν  πξνζσξηλφο αλΪδνρνο, ππνβΪιιεη, ζηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη θαη Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε, ππεχζπλε 

δάισζε, πνπ ππνγξΪθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη, δελ 

Ϋρνπλ επΫιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελεέο κεηαβνιΫο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ 

πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ 

ππεχζπλε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελεέο 

κεηαβνιΫο, ε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα εηζεγεέηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν. 

 

ΜεηΪ απφ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν, κΫζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζΫηνληΪο ηνπ πξνζεζκέα  δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. 

Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη ζπλαθζεέζα κε ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ ζηνλ αλΪδνρν.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα ζηελ ηεζεέζα πξνζεζκέα, κε 

ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 
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εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη αθνινπζεέηαη ε έδηα, σο Ϊλσ δηαδηθαζέα, γηα ηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ  

ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο. ηελ πεξέπησζε απηά,  ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα αλαδεηάζεη απνδεκέσζε, πΫξα απφ ηελ θαηαπέπηνπζα 

εγγπεηηθά επηζηνιά, ηδέσο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθά πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ 

δηαζηάκαηνο εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο 
επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο ά αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, ν αλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα απΫρεη απφ 

ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξέο λα εθπΫζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηάζεη απνδεκέσζε 

ηδέσο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη Ϋρεη 

ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ παξΪβαζε ηεο 

επξσπατθάο ελσζηαθάο ά εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο ζηνλ ηνκΫα ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, Ϋρεη δηθαέσκα λα πξνζθχγεη ζηελ 

αλεμΪξηεηε Αξρά ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 345 

επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, θαηΪ πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ
149

 . 

ε πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο 

πξνζθπγάο εέλαη: 

(α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα αλ ε 

πξΪμε θνηλνπνηάζεθε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ά ηειενκνηνηππέα ά  

(β) δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια κΫζα 

επηθνηλσλέαο, Ϊιισο   

(γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο πνπ βιΪπηεη ηα ζπκθΫξνληα ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. ΔηδηθΪ γηα ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο θαηΪ πξνθάξπμεο, ε πιάξεο γλψζε απηάο 

ηεθκαέξεηαη κεηΪ ηελ πΪξνδν δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζέεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο πνπ απνδέδεηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο 

πξνζθπγάο εέλαη δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο
150

 . 

Οη πξνζεζκέεο σο πξνο ηελ ππνβνιά ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβΪζεσλ αξρέδνπλ ηελ επνκΫλε ηεο 

εκΫξαο ηεο πξναλαθεξζεέζαο θαηΪ πεξέπησζε θνηλνπνέεζεο ά γλψζεο θαη ιάγνπλ φηαλ πεξΪζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαέα 

εκΫξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηά εέλαη εμαηξεηΫα ά Ϊββαην, φηαλ πεξΪζεη νιφθιεξε ε επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα θαη 

ψξα 23:59:59
151

. 

Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ζπληΪζζεηαη ππνρξεσηηθΪ κε ηε ρξάζε ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο Η ηνπ 

π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ζηελ ειεθηξνληθά πεξηνρά ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ δηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο ηελ Ϋλδεημε «Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. 

Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζένπ, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 363 Ν. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθά ηνπ παξαβφινπ ζηνλ 

πξνζθεχγνληα γέλεηαη: α) ζε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο απνδνράο ηεο πξνζθπγάο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά 

αλαθαιεέ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΫξγεηα πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΠΠ επέ ηεο πξνζθπγάο, γ) ζε πεξέπησζε παξαέηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγά ηνπ Ϋσο θαη δΫθα (10) 

εκΫξεο απφ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθπγάο.  

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέ 

πνηλά αθπξφηεηαο, ε νπνέα δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηΪ απφ Ϊζθεζε πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο, ζχκθσλα 

κε ην Ϊξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο δελ θσιχεη 

ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξάγεζεο απφ ην ΚιηκΪθην πξνζσξηλάο πξνζηαζέαο 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξΪγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξέπησζε πνπ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

ππνβιεζεέ κφλν κέα (1) πξνζθνξΪ. 

ΜεηΪ ηελ, θαηΪ ηα σο Ϊλσ, ειεθηξνληθά θαηΪζεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ε αλαζΫηνπζα αξρά,  κΫζσ ηεο 

ιεηηνπξγέαο «Δπηθνηλσλέα»  :  
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 Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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α) Κνηλνπνηεέ ηελ πξνζθπγά ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ θαηΪζεζά ηεο ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν 

ηξέην, ν νπνένο κπνξεέ λα ζέγεηαη απφ ηελ απνδνρά ηεο πξνζθπγάο, πξνθεηκΫλνπ λα αζθάζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα 

Ϊξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαέσκα παξΫκβαζάο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ηεο πξνζθπγάο, γηα ηε 

δηαηάξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο, πξνζθνκέδνληαο φια ηα θξέζηκα Ϋγγξαθα πνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ. 

β) ΓηαβηβΪδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα θαηΪζεζεο, ηνλ πιάξε θΪθειν ηεο 

ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθΪ θνηλνπνέεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξέηνπο αιιΪ θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επέ ηεο 

πξνζθπγάο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαζΫζεη αξρηθά ά ζπκπιεξσκαηηθά αηηηνινγέα γηα 

ηελ ππνζηάξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά πξΪμεο. 

γ) Κνηλνπνηεέ ζε φια ηα κΫξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο ΠαξεκβΪζεηο θαη ηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, 

κΫζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ θαηΪζεζά ηνπο. 

δ)πκπιεξσκαηηθΪ ππνκλάκαηα θαηαηέζεληαη απφ νπνηνδάπνηε απφ ηα κΫξε κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην 

αξγφηεξν εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο . 

Ζ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ ηεο αέηεζεο 

αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηΪ ησλ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο . 

Β. Όπνηνο Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ κπνξεέ λα δεηάζεη, κε ην έδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθΪ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ 

π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιά εθηΫιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζά ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδένπ 

Γηνηθεηηθνχ
152

. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξέπησζε ζησπεξάο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. 

Γηθαέσκα Ϊζθεζεο ηνπ σο Ϊλσ Ϋλδηθνπ βνεζάκαηνο Ϋρεη θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά, αλ ε Α.Δ.Π.Π. θΪλεη δεθηά ηελ 

πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, αιιΪ θαη απηφο ηνπ νπνένπ Ϋρεη γέλεη ελ κΫξεη δεθηά ε πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά. 

Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγέδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθεέο πξνο ηελ αλσηΫξσ απφθαζε πξΪμεηο 

ά παξαιεέςεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζπληειεζηεέ αληηζηνέρσο Ϋσο ηε ζπδάηεζε ηεο σο Ϊλσ 

αέηεζεο ζην Γηθαζηάξην. 

Ζ αέηεζε αλαζηνιάο θαη αθχξσζεο πεξηιακβΪλεη κφλν αηηηΪζεηο πνπ εέραλ πξνηαζεέ κε ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ά 

αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζέα ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ά ην πεξηερφκελν ησλ απνθΪζεψλ ηεο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, εθφζνλ 

αζθάζεη ηελ αέηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεέ λα πξνβΪιεη θαη νςηγελεέο ηζρπξηζκνχο 

αλαθνξηθΪ κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, νη νπνένη θαζηζηνχλ αλαγθαέα ηελ Ϊκεζε αλΪζεζε ηεο 

ζχκβαζεο.
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Ζ σο Ϊλσ αέηεζε θαηαηέζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνέεζε ά ηελ 

πιάξε γλψζε ηεο απφθαζεο ά απφ ηελ παξΫιεπζε ηεο πξνζεζκέαο γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο επέ ηεο πξνδηθαζηηθάο 

πξνζθπγάο, ελψ ε δηθΪζηκνο γηα ηελ εθδέθαζε ηεο αέηεζεο αθχξσζεο δελ πξΫπεη λα απΫρεη πΫξαλ ησλ εμάληα (60) εκεξψλ 

απφ ηελ θαηΪζεζε ηνπ δηθνγξΪθνπ.
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Αληέγξαθν ηεο αέηεζεο κε θιάζε θνηλνπνηεέηαη κε ηε θξνληέδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, 

αλ δελ Ϋρεη αζθάζεη απηά ηελ αέηεζε, θαη πξνο θΪζε ηξέην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιάηεπζε ηνπ νπνένπ δηαηΪζζεη κε πξΪμε 

ηνπ ν Πξφεδξνο ά ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξένπ ά Σκάκαηνο Ϋσο ηελ επφκελε εκΫξα απφ ηελ θαηΪζεζε ηεο 

αέηεζεο. Ο αηηψλ ππνρξενχηαη επέ πνηλά απαξαδΫθηνπ ηνπ ελδέθνπ βνεζάκαηνο λα πξνβεέ ζηηο παξαπΪλσ θνηλνπνηάζεηο 

εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ Ϋθδνζε θαη ηελ παξαιαβά ηεο σο Ϊλσ πξΪμεο ηνπ Γηθαζηεξένπ. 

Δληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο Ϊλσ θνηλνπνέεζε ηεο αέηεζεο θαηαηέζεηαη ε παξΫκβαζε 

θαη δηαβηβΪδνληαη ν θΪθεινο θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο έδηαο πξνζεζκέαο θαηαηέζεληαη 

ζην Γηθαζηάξην θαη ηα ζηνηρεέα πνπ ππνζηεξέδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδέθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξΫκβαζε θνηλνπνηεέηαη κε επηκΫιεηα ηνπ παξεκβαέλνληνο ζηα ινηπΪ κΫξε ηεο δέθεο εληφο δχν (2) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζά ηεο, αιιηψο ινγέδεηαη σο απαξΪδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθάο απφθαζεο εθδέδεηαη εληφο 

δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο ά απφ ηελ πξνζεζκέα γηα ηελ ππνβνιά ππνκλεκΪησλ. 

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε θαη ε Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδένπ δηθαζηεξένπ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο κΫρξη ηελ Ϋθδνζε ηεο νξηζηηθάο δηθαζηηθάο απφθαζεο, εθηφο εΪλ κε πξνζσξηλά δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο 

απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. Δπέζεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε θαη ε Ϊζθεζά ηεο αέηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι το 

Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων 
ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμϊμενθ αξία μεγαλφτερθ των 
δεκαπζντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρϊ, εκδικάηονται από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ 
αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το 
Διοικθτικό Εφετείο ι το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ αναλόγωσ.  
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ 

πξνζσξηλά δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ.
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 Γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο αηηάζεσο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν, 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.   

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηάζεθε ά αηηάζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιά θαη ε ζχκβαζε ππνγξΪθεθε θαη ε εθηΫιεζά ηεο 

νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.  

Αλ ην δηθαζηάξην αθπξψζεη πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κεηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο 

ηειεπηαέαο δελ ζέγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηάο εέρε αλαζηαιεέ ε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ 

πεξέπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ εέλαη Ϊθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκέσζε, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδέθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ εθαξκφδνληαη 

νη δηαηΪμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη, αηηηνινγεκΫλα, ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα 

ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, 

κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ηεο σο Ϊλσ Δπηηξνπάο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην 

απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο φηαλ απηά απνβεέ Ϊγνλε εέηε ιφγσ κε ππνβνιάο 

πξνζθνξΪο εέηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε ηνπ δεπηΫξνπ εδαθένπ ηεο παξ. 7 ηνπ 

Ϊξζξνπ 105, πεξέ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Δπέζεο κπνξεέ λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζέα:  α) ιφγσ παξΪηππεο δηεμαγσγάο ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, εθηφο εΪλ κπνξεέ 

λα ζεξαπεχζεη ην ζθΪικα ά ηελ παξΪιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθΫο θαη ηερληθΫο 

παξΪκεηξνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο Ϊιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηΫιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ 

δελ ελδηαθΫξεη πιΫνλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ θνξΫα γηα ηνλ νπνέν πξννξέδεηαη ην ππφ αλΪζεζε αληηθεέκελν, γ) αλ 

ιφγσ αλσηΫξαο βέαο, δελ εέλαη δπλαηά ε θαλνληθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγεέζα πξνζθνξΪ θξηζεέ σο κε 

ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε, ε) ζηελ πεξέπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ϊξζξνπ 97, πεξέ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, 

ζη) γηα Ϊιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, φπσο ηδέσο, δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο , θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο:  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο ά ηνπ ηκάκαηνο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξέο λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναέξεζεο  θαη θαηαηέζεηαη κΫρξη θαη ηελ ππνγξαθά ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο . Σν πεξηερφκελφ 

ηεο εέλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην ΠαξΪξηεκα VI ηεο Γηαθάξπμεο  θαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 

72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν 

αλΪδνρνο νθεέιεη λα θαηαζΫζεη κΫρξη ηελ ππνγξαθά ηεο ηξνπνπνηεκΫλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε θαιάο 

εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ζηελ πεξέπησζε παξαβέαζεο, απφ ηνλ αλΪδνρν, ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ά 

παξΪδνζεο, γηα δηΪζηεκα , θαηΪ ηξεέο (3) ηνπιΪρηζηνλ κάλεο απφ ην Ϊζξνηζκα ηεο ζπκβαηηθάο πξνζεζκέαο . 

Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηΪ απφ ηελ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξέπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη 

εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο γέλεηαη κεηΪ απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιΫπνληαη, ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζΪ εέλαη δηαηξεηΪ θαη ε παξΪδνζε γέλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθΪ, νη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθΪ, θαηΪ ην πνζφλ πνπ 

αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ. Γηα ηε ζηαδηαθά απνδΫζκεπζά 

ηνπο απαηηεέηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβάο 

αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε παξαπΪλσ ζηαδηαθά απνδΫζκεπζε γέλεηαη κεηΪ απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη, ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ 

4.1.2.  Δγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο 

Απαηηεέηαη ε πξνζθφκηζε «εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο» γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ ειαηησκΪησλ πνπ αλαθχπηνπλ ά ησλ 

δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγέα ησλ αγαζψλ θαηΪ ηελ πεξένδν εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο .Σν χςνο ηεο 

«εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο» νξέδεηαη ην 5% ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ζχκβαζεο . Ζ επηζηξνθά ηεο αλσηΫξσ εγγχεζεο 

ιακβΪλεη ρψξα κεηΪ απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξΪγξαθν 6.6 ηεο παξνχζαο
156

. 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, 

ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο 

απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄. 

Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο 

ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 
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4.3.2 ηηο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ λ. 2939/2001, επηπιΫνλ ηνπ φξνπ 

ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβΪλεηαη ν φξνο φηη ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε 

δηΪξθεηα εθηΫιεζεο λα ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξΪθσλ 2 θαη 11 ηνπ Ϊξζξνπ 4β ά θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 12 ά 

θαη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫζσ 

ηνπ αξρεένπ δεκνζηνπνέεζεο εγγεγξακκΫλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ ηεξεέηαη ζηελ 

ειεθηξνληθά ζειέδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκέαο ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεέ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνέν γέλεηαη ππνρξεσηηθΪ κλεέα ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ 

ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ Ϋρεη ηηο ζπλΫπεηεο ηεο παξαγξΪθνπ 7 

ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.
157. 

4.3.3. Ο αλΪδνρνο δεζκεχεηαη φηη :  

α) ζε φια ηα ζηΪδηα πνπ πξνεγάζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελάξγεζε αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαη φηη ζα 

εμαθνινπζάζεη λα κελ ελεξγεέ θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, απφ ηε ζηηγκά πνπ ιΪβεη γλψζε, νπνηαδάπνηε θαηΪζηαζε (αθφκε θαη 

ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ά Ϊιισλ θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκέκσλ ά 

εμνπζηνδνηεκΫλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιάισλ ά ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνένπο απαζρνιεέ ζηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβέαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ εκπιΫθνληαη θαζ‟ 

νηνλδάπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά/θαη κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηελ Ϋθβαζε θαη ηηο απνθΪζεηο 

ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πεξέ ηελ εθηΫιεζά ηεο, νπνηεδάπνηε θαη εΪλ ε θαηΪζηαζε απηά πξνθχςεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο
158

.  

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξάηξαο απηάο ηζρχνπλ, αλ ν αλΪδνρνο εέλαη Ϋλσζε, γηα φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο, 

θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεέ. ην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβΪλεηαη ζρεηηθά δεζκεπηηθά δάισζε ηφζν 

ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο 

ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ.  

Γελ επηηξΫπεηαη ε αλΪζεζε ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ πην θΪησ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο/ησλ πην θΪησ ππεξεζηψλ-

θαζεθφλησλ  

4.4.2. ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην φλνκα, ηα 

ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε 

απηάο, εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά.  ΔπηπιΫνλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο 

ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, 

πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο
159

. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο 

ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, νθεέιεη δε λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε 

απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα γλσζηνπνηάζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα.  

4.4.3. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο, φπσο απηνέ 

πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.θαη κε ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) 

ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνέν(α) ν αλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, 

ππεξβαέλνπλ ζσξεπηηθΪ  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. ΔπηπιΫνλ, 

πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο 

σο Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεέ ά δχλαηαη λα απαηηάζεη ηελ 

αληηθαηΪζηαζά ηνπ, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο160 

Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο 

ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/
161 162
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 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
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      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΜεηΪ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξΪγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο
163

, φπσο θαη ζε πεξέπησζε θαηαγγειέαο γηα φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξΪθνπ 4.6, πιελ απηνχ 

ηεο πεξ. (α),  ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα πξνζθαιΫζεη ηνλ επφκελν, θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ 

ζπκκεηΫρεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ πξνηεέλεη λα αλαιΪβεη ην 

αλεθηΫιεζην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο έδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο θαη ζε ηέκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαέλεη ηελ 

πξνζθνξΪ πνπ απηφο εέρε ππνβΪιεη (ξάηξα ππνθαηΪζηαζεο)
164

. Ζ ζχκβαζε ζπλΪπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζεέζαο 

πξνζεζκέαο πεξηΫιζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά Ϋγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρά ηεο. Ζ Ϊπξαθηε πΪξνδνο ηεο 

πξνζεζκέαο ζεσξεέηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο165  

4.6.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα 

απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 

παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο 

πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην 

δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

δ) ν αλΪδνρνο θαηαδηθαζηεέ ακεηΪθιεηα, θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα Ϋλα απφ ηα αδηθάκαηα πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλΪδνρνο πησρεχζεη ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηεζεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ 

εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη δελ ηεξεέ ηνπο φξνπο απηάο ά εΪλ βξεζεέ ζε νπνηαδάπνηε 

αλΪινγε θαηΪζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλΪδνρνο ν νπνένο ζα βξεζεέ ζε 

κέα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά απνδεηθλχεη φηη εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο.  

ζη) ν αλΪδνρνο παξαβεέ απνδεδεηγκΫλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ δΫζκεπζε αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 

4.3.3. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθνληαη ζην ζπλεκκΫλν ζηελ παξνχζα ζρΫδην ζχκβαζεο. 
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 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ των 
Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν που ςυνάπτονται 
από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) 
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 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). 

163
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

164
      Άρκρο 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).   
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 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο166  

5.1.1. Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν :  

1) Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν : 

α)Σν 80% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο κεηΪ ηελ πξνζσξηλά παξΪδνζε θαη πιάξε εγθαηΪζηαζε ησλ κνλΪδσλ , φπσο αλαθΫξεηαη 

ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Ζ ζπκβαηηθά αμέα πνπ) πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ κε 

βΪζε ην πξφηππν ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ . 

β) Σν 20% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα ησλ κνλΪδσλ θαη ηελ νξηζηηθά 

παξΪδνζε ησλ κνλΪδσλ, φπσο αλαθΫξεηαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ . 

(γ) ε πεξέπησζε πνπ γηα ιφγνπο κε ζρεηηδφκελνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, δελ εέλαη δπλαηά ά εθθέλεζε θαη 

νινθιάξσζε ηεο δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηελ εγθαηΪζηαζεο , εμνθιεέηαη ην 

90% ηνπ (β) θαη ην ππφινηπν 10% φηαλ νινθιεξσζεέ ε δνθηκαζηηθά  ιεηηνπξγέα. 

δ) Με ηε ρνξάγεζε Ϋληνθεο πξνθαηαβνιάο κΫρξη πνζνζηνχ 50 % ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ρσξέο Φ.Π.Α. , κε ηελ θαηΪζεζε 
ηζφπνζεο εγγχεζεο ε νπνέα ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξΪ κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 
θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72§1 πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο, θαη  

η. Σν 40% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο κεηΪ ηελ πξνζσξηλά παξΪδνζε θαη πιάξε εγθαηΪζηαζε ησλ κνλΪδσλ , φπσο αλαθΫξεηαη 
ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Ζ ζπκβαηηθά αμέα πνπ) πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ κε 
βΪζε ην πξφηππν ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ 

ηη. Σν 10% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα ησλ κνλΪδσλ θαη ηελ νξηζηηθά 
παξΪδνζε ησλ κνλΪδσλ, φπσο αλαθΫξεηαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ . 

 ε πεξέπησζε πνπ γηα ιφγνπο κε ζρεηηδφκελνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, δελ εέλαη δπλαηά ά εθθέλεζε θαη 

νινθιάξσζε ηεο δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ νινθιάξσζε ηελ εγθαηΪζηαζεο , εμνθιεέηαη ην 

90% ηνπ (β) θαη ην ππφινηπν 10% φηαλ νινθιεξσζεέ ε δνθηκαζηηθά  ιεηηνπξγέα. 

Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
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, θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά.  

5.1.2. Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε 

λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη 

ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη 

θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 

Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
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β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη 

θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 

36 ηνπ λ. 4412/2016
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166

     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Ψ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του άρκρου 
5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι 
ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του 
ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

167 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  
168  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
169 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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γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο θαζψο θαη 

θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016)
170

 . 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξΪ 

ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο 4% επέ 

ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο
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 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ 

απηάλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ (Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο): 

α) ζηελ πεξέπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 105 πεξέ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε ά/θαη δελ ζπκκνξθσζεέ κε 

ηηο ζρεηηθΫο γξαπηΫο εληνιΫο ηεο ππεξεζέαο, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, εληφο ηνπ 

ζπκθσλεκΫλνπ ρξφλνπ εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ά δελ αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ αγαζΪ ά δελ επηζθεπΪζεη ά δελ ζπληεξάζεη 

απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 

206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 6.1.2 ηεο παξνχζαο κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξΪθνπ. 

ηελ πεξέπησζε ζπλδξνκάο ιφγνπ Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηΪ ηελ σο Ϊλσ πεξέπησζε γ, ε αλαζΫηνπζα 

αξρά θνηλνπνηεέ ζηνλ αλΪδνρν εηδηθά φριεζε, ε νπνέα κλεκνλεχεη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016
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 θαη 

πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ ν αλΪδνρνο, πξνθεηκΫλνπ λα 

ζπκκνξθσζεέ, κΫζα ζε πξνζεζκέα 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο αλσηΫξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκέα πνπ ηεζεέ κε 

ηελ εηδηθά φριεζε, παξΫιζεη, ρσξέο ν αλΪδνρνο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κΫζα ζε πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Ο αλΪδνρνο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξΫα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά αλ 

ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά 

εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ πεξέπησζε, 

β) εέζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιάο πνπ ρνξεγάζεθε ζηνλ Ϋθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλΪδνρν εέηε απφ πνζφλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιΪβεη εέηε κε θαηΪζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ έδην εέηε κε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιάο. Ο 

ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γέλεηαη απφ ηελ εκεξνκελέα ιάςεο ηεο πξνθαηαβνιάο απφ ηνλ αλΪδνρν κΫρξη ηελ εκεξνκελέα 

Ϋθδνζεο ηεο απφθαζεο θάξπμάο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ αλψηαην φξην επηηνθένπ γηα ηφθν απφ 

δηθαηνπξαμέα, απφ ηελ εκεξνκελέα δε απηά θαη κΫρξη ηεο επηζηξνθάο ηεο, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ επηηφθην γηα ηφθν 

ππεξεκεξέαο . 

γ) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, 

πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, αλαζΫηνληαο ην αλεθηΫιεζην αληηθεέκελν ηεο 

ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ εέρε ιΪβεη κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δελ απνδερζεέ ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα 

αξρά κπνξεέ λα πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, απφ 

ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα εέηε κε δηελΫξγεηα λΫαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ζχκβαζεο εέηε κε πξνζθπγά ζηε δηαδηθαζέα 

δηαπξαγκΪηεπζεο, ρσξέο πξνεγνχκελε δεκνζέεπζε, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. 

Σν δηαθΫξνλ ππνινγέδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = ΓηαθΫξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ 

ηα αγαζΪ πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ 

αλαθεξφκελα. Σν δηαθΫξνλ ιακβΪλεη ζεηηθΫο ηηκΫο, αιιηψο ζεσξεέηαη έζν κε κεδΫλ. 

ΣΚΣ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηνλ λΫν αλΪδνρν. 

                                                           
170 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ 

κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

171
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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ΣΚΔ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνέα θεξχρζεθε Ϋθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Π = πληειεζηάο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο Ϋκκεζεο δεκέαο πνπ πξνθαιεέηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά απφ ηελ 

Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνένο ιακβΪλεη ηελ ηηκά  . Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκέο από 1,01 έσο θαη 1,05 θαη 

πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, 

ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01. 

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο επηβΪιιεηαη ζηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πνπ 

εθδέδεηαη ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα δεθανθηψ (18) κελψλ κεηΪ ηελ Ϋθδνζε θαη ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θάξπμεο 

εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξΫα ζε ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ εέζπξαμε ηνπ δηαθΫξνληνο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα 

κπνξεέ λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Κψδηθα Δέζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθΫξνλ εηζπξΪηηεηαη ππΫξ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο. 

δ) ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα επηβιεζεέ πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβΪζεσλ πξνκεζεηψλ ά 

ππεξεζηψλ ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηΪ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 74 

ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ, πεξέ απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξΫα απφ δεκφζηεο ζπκβΪζεηο.  

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεέ - παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ 

ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν
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 πΫληε ηνηο 

εθαηφ (5%) επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ πιηθψλ, ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ 

ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 

πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ. 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζε- παξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη 

ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ επζχλεηαη ν 

αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξΪδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλΪδνρνο Ϋρεη ιΪβεη πξνθαηαβνιά, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηΪ ηα αλσηΫξσ πξφζηηκν, θαηαινγέδεηαη ζε 

βΪξνο ηνπ θαη ηφθνο επέ ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιάο, πνπ ππνινγέδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ, κΫρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ 

ππεξεκεξέαο.  

Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ θαη ησλ ηφθσλ επέ ηεο πξνθαηαβνιάο γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκάο ηνπ 

αλαδφρνπ ά, ζε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιάο αληέζηνηρα, εθφζνλ ν αλΪδνρνο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβΪιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ174   

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ φξσλ ησλ Ϊξζξσλ 5.2 

(Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ 

πιηθψλ – αληηθαηΪζηαζε), θαζψο θαη θαη‟ εθαξκνγά ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθάζεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 

θαη νπζέαο ελψπηνλ ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα 

ηεο θνηλνπνέεζεο ά ηεο πιάξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο αλαζηΫιιεη ηηο 

επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο απνθαζέδεη ην αξκνδέσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο πεξέπησζεο β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 

νξγΪλνπ, εληφο πξνζεζκέαο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζά ηεο, Ϊιισο ζεσξεέηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζεέζα. ΚαηΪ 

ηεο απφθαζεο απηάο δελ ρσξεέ ε Ϊζθεζε Ϊιιεο νπνηαζδάπνηε θχζεο δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο. Αλ θαηΪ ηεο απφθαζεο πνπ 

επηβΪιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεέ εκπξφζεζκα ε πξνζθπγά ά αλ απνξξηθζεέ απηά απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδέσο φξγαλν, ε 

απφθαζε θαζέζηαηαη νξηζηηθά. Αλ αζθεζεέ εκπξφζεζκα πξνζθπγά, αλαζηΫιινληαη νη ζπλΫπεηεο ηεο απφθαζεο κΫρξη απηά 

λα νξηζηηθνπνηεζεέ. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

ΚΪζε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΪζεηο πνπ ζπλΪπηνληαη ζην πιαέζην ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο ά αγσγάο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν ηεο ΠεξηθΫξεηαο, ζηελ 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
174

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ ι 
πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα 
κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 
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νπνέα εθηειεέηαη εθΪζηε ζχκβαζε, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 Ϋσο θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 205Α ηνπ λ. 

4412/2016
175

. Πξηλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν πξνεγεέηαη ππνρξεσηηθΪ ε ηάξεζε ηεο 

ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, 

δηαθνξεηηθΪ ε πξνζθπγά απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Αλ ν αλΪδνρνο ηεο ζχκβαζεο εέλαη θνηλνπξαμέα, ε πξνζθπγά 

αζθεέηαη εέηε απφ ηελ έδηα εέηε απφ φια ηα κΫιε ηεο. Γελ απαηηεέηαη ε ηάξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο αλ αζθεέηαη απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγά, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνέαο δελ ζσξεχεηαη αέηεκα αθχξσζεο ά ηξνπνπνέεζεο δηνηθεηηθάο 

πξΪμεο ά παξΪιεηςεο. 
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 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθΪ εληφο πξνζεζκέαο φπσο νξέδεηαη ζηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη 

ζπγθεθξηκΫλα  ζε Ϋμη (6) κάλεο . ΣΫζζεξηο (4) κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκάζεηα , εγθαηΪζηαζε 

ησλ κνλΪδσλ θαη ηελ ζΫζε ζε ιεηηνπξγέα , θαη επηπιΫνλ δχν (2) κάλεο γηα ηελ δνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα απφ ηελ ππνγξαθά 

ηεο ζχκβαζεο . 

 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξΪδνζεο, ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθΫο πξνυπνζΫζεηο: α) ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ Ϊξζξνπ 132 πεξέ ηξνπνπνέεζεο 

ζπκβΪζεσλ θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηνπο, β) Ϋρεη εθδνζεέ αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ, εέηε κε πξσηνβνπιέα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο 

θαη εθφζνλ ζπκθσλεέ ν αλΪδνρνο, εέηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ην νπνέν ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ πξηλ 

απφ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο παξΪηαζεο εέλαη έζν ά κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο.  ηελ πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ν ρξφλνο παξΪηαζεο δελ 

ζπλππνινγέδεηαη ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο
176

. 

ηελ πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο Ϋπεηηα απφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ, επηβΪιινληαη νη 

θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζεο. 

Με αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, ε νπνέα εθδέδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

νξγΪλνπ ηεο πεξ. β‟ ηεο παξ. 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ 

κπνξεέ λα κεηαηέζεηαη. ΜεηΪζεζε επηηξΫπεηαη κφλν φηαλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ 

ιφγνη, πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηηο πεξηπηψζεηο 

κεηΪζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο παξΪδνζεο δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο. 

6.1.2. ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, εΪλ ιάμεη ν 

παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην πιηθφ, ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 

6.1.3. Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ ππεξεζέα πνπ εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα, ηελ απνζάθε ππνδνράο ησλ πιηθψλ 

θαη ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, γηα ηελ εκεξνκελέα πνπ πξνηέζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εξγΪζηκεο 

εκΫξεο λσξέηεξα. 

ΜεηΪ απφ θΪζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζάθε ππνδνράο απηψλ, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβΪιεη ζηελ ππεξεζέα 

απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζάθεο, ζην νπνέν αλαθΫξεηαη ε εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε 

πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηΫιεζε ηεο νπνέαο πξνζθνκέζηεθε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πξσηνβΪζκηεο ά θαη δεπηεξνβΪζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ θαη ην 

ΠαξΪξηεκα VIII ηεο παξνχζαο (ζρΫδην ζχκβαζεο). ΚαηΪ ηελ δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο 

θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεέ κπνξεέ λα παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο. Ο πνηνηηθφο Ϋιεγρνο ησλ πιηθψλ ζα 

γέλεη ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 6.5 ηεο παξνχζεο. 

Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 

Ζ επηηξνπά παξαιαβάο, κεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- 

παξαιαβάο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξάζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο (πξσηνβΪζκηεο – δεπηεξνβΪζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη 

ζηνπο αλαδφρνπο. 

ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κε βΪζε ηνπο ειΫγρνπο πνπ 

πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, κπνξνχλ λα παξαπΫκπνληαη γηα επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα 

επηηξνπά παξαιαβάο χζηεξα απφ αέηεκα ηνπ αλαδφρνπ ά απηεπΪγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ 

λ.4412/16. Σα Ϋμνδα βαξχλνπλ ζε θΪζε πεξέπησζε ηνλ αλΪδνρν. 

Δπέζεο, εΪλ ν ηειεπηαένο δηαθσλεέ κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ δηελεξγάζεθαλ απφ 

πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο κπνξεέ λα δεηάζεη εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθεέσλ 

αληηδεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ 

ηεο αξρηθάο εμΫηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 
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      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
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Σν απνηΫιεζκα ηεο θαη‟ Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν κΫξε. 

Ο αλΪδνρνο δελ κπνξεέ λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα ηεο θαη‟ 

Ϋθεζε εμΫηαζεο 

Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβάο πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα ζε δηΪζηεκα ελφο (1) 

κάλα απφ ηελ εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο ηνπο. 

Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο 

κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά ζπληειΫζζεθε απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ 

δηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ θαη εθδέδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε 

κφλν ην ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη δειηέν εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ 

νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ 

παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. 

Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ 

παξΪγξαθν 1 θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο 

πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε 

ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.3  Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε 

Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε 

δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλΪδνρνο ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 

Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη 

ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ Ϊξζξνπ 

213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Σα δεέγκαηα, νη δεηγκαηνιεςέεο θαη νη εξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο γηα ηελ παξαιαβά ησλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ σο εμάο: α) ζηηο εγθαηαζηΪζεηο θέιηξαλζεο ζα γέλνπλ κεηξάζεηο ησλ παξακΫηξσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη 

ζηελ παξΪγξαθφ 3 ηνπ παξαξηάκαηνο ΗΗΗ   

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο177  

Ο πξνκεζεπηάο ζα εγγπεζεέ κε ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο φηη ηα πιηθΪ πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζα αληαπνθξέλνληαη πιάξσο 

πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζρεδέσλ θαη ηεο πξνζθνξΪο θαη φηη ζα εέλαη απηΪ ζην ζχλνιφ 

ηνπο απφ πιηθΪ Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπάο, απαιιαγκΫλα απφ νπνηνδάπνηε θξπκκΫλν ειΪηησκα πνπ αθνξΪ εέηε 

ζρεδέαζε, εέηε πιηθΪ θαηαζθεπάο ηνπο, εέηε εξγαζέα θαηαζθεπάο θαη φηη ζα αληαπνθξέλνληαη απφ θΪζε Ϊπνςε ζηε 

ιεηηνπξγέα γηα ηελ νπνέα πξννξέδνληαη. 

Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ησλ ππφ πξνκάζεηα πιηθψλ, θαζνξέδεηαη ζηηο πξνζθνξΫο ησλ δηαγσληδνκΫλσλ. Ο ρξφλνο απηφο δελ 

κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξνο απφ Ϋλα ρξφλν θαη ζα αξρέδεη απφ ηελ παξαιαβά ηνπ πιηθνχ, πιάξνπο θαη Ϋηνηκνπ γηα 

ιεηηνπξγέα, θαηφπηλ ηεο δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο. 
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ΚαηΪ ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο, ν πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θΪλεη κε δηθΫο ηνπ δαπΪλεο, ηελ Ϊκεζε 

αληηθαηΪζηαζε θΪζε αληαιιαθηηθνχ πνπ ζα παξνπζηΪδεη βιΪβε ά θζνξΪ ιφγσ θαθάο πνηφηεηαο ά ζπλαξκνιφγεζεο, θαζψο 

θαη ηελ επηζθεπά θΪζε βιΪβεο γεληθΪ ηνπ πιηθνχ πνπ νθεέιεηαη ζε φκνηεο αηηέεο. 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο178  

Ο αλΪδνρνο εγγπΪηαη ην ζηαζεξφ θαη ακεηΪβιεην ηεο ζπκθσλεκΫλεο ηηκάο, αλεμΪξηεηα αλ ζην ρξνληθφ δηΪζηεκα, πνπ 

νξέδεηαη ζαλ ρξφλνο παξΪδνζεο ηεο πξνκάζεηαο άζειε ηπρφλ απμεζεέ απφ νπνηνδάπνηε ιφγν ά αηηέα ε ηηκά κνλΪδαο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκνινγένπ.   

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 ηελ πεξέπησζε πνπ, θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο θαηαδηθαζηεέ ακεηΪθιεηα γηα Ϋλα απφ ηα 

αδηθάκαηα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη κνλνκεξψο ηε 

ζχκβαζε θαη λα αλαδεηάζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκέσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ ΑΚ, πεξέ 

ακθνηεξνβαξψλ ζπκβΪζεσλ.  

 

6.8.2 ΔΪλ ν αλΪδνρνο πησρεχζεη ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηεζεέ ππφ αλαγθαζηηθά 

δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά αλαζηεέιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη, νκνέσο, λα θαηαγγεέιεη κνλνκεξψο ηε 

ζχκβαζε θαη λα αλαδεηάζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκέσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ ΑΚ.  

 

6.8.3 ε ακθφηεξεο ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειέαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα πξνζθαιΫζεη 

ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηΪ ζεηξΪ, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο 

πξνηεέλεη λα αλαιΪβεη/νπλ ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο έδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο θαη 

βΪζεη ηεο πξνζθνξΪο πνπ εέρε ππνβΪιεη ν Ϋθπησηνο (ξεηά ξάηξα ππνθαηΪζηαζεο).
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Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ 

 

 

 

 

ΑΝΔΕΑΣ ΣΡ. ΜΑΙΝΟΣ 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 346/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΡ1ΩΞΑ-ΤΣΧ) απόφαςη του Ο.Ε. του Δήμου Ρηνειοφ 
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179  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 6.8.3)  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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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

πλνπηηθά Πεξηγξαθά- νξγαλσηηθά δνκά ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΑλαζΫησλ θνξΫαο ηεο χκβαζεο εέλαη ν 

Γάκνο Πελεηνχ , ν νπνένο Ϋρεη ζηειερσκΫλε ηερληθά ππεξεζέα κε Ϋκπεηξνπο κεραληθνχο. 

Κχξηνο ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ν Γάκνο Πελεηνχ  πνπ Ϋρεη ζθνπφ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκεέο χδξεπζεο, απνρΫηεπζεο 

αθαζΪξησλ θαη φκβξησλ πδΪησλ, επεμεξγαζέαο ιπκΪησλ θαη Ϊξδεπζεο ζηνπο δεκφηεο ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ  ζχκθσλα κε 

ηελ δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά απηνηΫιεηα θαη επειημέα  , ψζηε λα αληηκεησπέδνληαη ξηδηθΪ, κεζνδηθΪ θαη καθξνρξφληα φια 

ηα ζΫκαηα χδξεπζεο θαη απνρΫηεπζεο, ιεηηνπξγέα ησλ κνλΪδσλ επεμεξγαζέαο ιπκΪησλ θαη απνβιάησλ θαη Ϊξδεπζεο ηνπ 

Γάκνπ Πελεηνχ  κε ηελ εθηΫιεζε θαη ιεηηνπξγέα ζπλαθψλ Ϋξγσλ. 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Πεξηγξαθά ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Με ηελ πξνκάζεηα ηεο κνλΪδαο επεμεξγαζέαο λεξνχ ηεο θνηλφηεηαο Γαζηνχλεο  ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ , ζα ιπζνχλ 
πξνβιάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε πςειΫο ζπγθεληξψζεηο Μαγγαλένπ, ηδάξνπ & Ακκσλέαο . 

ηνηρεέα σξηκφηεηαο ηεο χκβαζεο 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην : 

 1. ΤΠΔ - πηζηψζεηο ΑΔ 055  κε θσδ. ελΪξηζκνπ 2001Δ05500002 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο 

ιεηςπδξέαο Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΓΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΕΔΦ ) φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο (ΑΓΑ : ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-82Α) 

2.  ΤΠΔ - πηζηψζεηο ΑΔ 055 κε θσδ. ελΪξηζκνπ 2003Δ05500005 γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελέεο Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο κε αξ.πξση.   90464/22-12-2020 

(ΑΓΑ :  6Γ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5) 

3. ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

  Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 25.7135.001 ζρεηηθά πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

Ϋηνπο 2021  ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ
180

  

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Απαηηάζεηο θαη ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο αληηθεηκΫλνπ 

Σα αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα ηεο Πξνκάζεηαο πεξηιακβΪλνληαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Παξαξηάκαηνο III πνπ 

αθνινπζεέ 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

ΟκΪδα Έξγνπ/ράκα Γηνέθεζεο ηεο χκβαζεο 

                                                           
180 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Ψορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ πίςτωςθ για τθν 

χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 
ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

         ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ : 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ» 

 

Αξ.Μει.: 78/21  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00  € ΜΔ Φ.Π.Α. 

24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΔ 055 - ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ 

ΠΖΝΔΗΟΤ 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91
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Ζ βαζηθά ζηειΫρσζε ηεο ΟκΪδαο Ϋξγνπ ζα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κε εξγαζηαθά 

εκπεηξέα ζχκθσλε κε ηελ παξΪγξαθν β. ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.6. ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο. 

ΓηΪξθεηα ζχκβαζεο-Υξφλνη παξΪδνζεο 

Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη νη ρξφλνη παξΪδνζεο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζηελ δηαθάξπμε. 

 

Τπεξγνιαβέα 

Όια ηα ζρεηηθΪ κε ηελ ππεξγνιαβέα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 4.4. ηεο Γηαθάξπμεο 

Σφπνο πινπνέεζεο/παξΪδνζεο 

Ζ κνλΪδα ζα παξαδνζεέ θαη ζα εγθαηαζηαζεέ εληφο νηθέζθσλ , φπσο πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ ζην ηκάκα ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαηΪ πεξέπησζε ΠαξαδνηΫα-Γηαδηθαζέα Παξαιαβάο/Παξαθνινχζεζεο 

Σα παξαδνηΫα, θαη νη δηαδηθαζέεο παξαιαβάο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνκάζεηαο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ 

ζηελ Δηδηθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ (ΠαξΪξηεκα II) θαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΠαξΪξηεκα IΗΗ). 

Δθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ 

Όια ηα ζρεηηθΪ κε ηελ εθπαέδεπζε πξνζσπηθνχ αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζηελ Δηδηθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ 

(ΠαξΪξηεκα II) θαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΠαξΪξηεκα IΗΗ). 

Δγγπάζεηο-Σερληθά Τπνζηάξημε 

Όια ηα ζρεηηθΪ κε ηηο εγγπάζεηο θαη ηελ ηερληθά ππνζηάξημε αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζηελ Γηαθάξπμε, ζηελ Δηδηθά 

πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ (ΠαξΪξηεκα II) θαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΠαξΪξηεκα IΗΗ). 

ΠξναηξΫζεηο 

Σα δηθαηψκαηα πξναέξεζεο πξνζδηνξέδνληαη ζηελ Γηαθάξπμε. 

ΠαξαηΪζεηο 

Οη δπλαηφηεηεο παξΪηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε. 

Σξνπνπνέεζε χκβαζεο 

Οη δπλαηφηεηεο ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε. 

ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Υξεκαηνδφηεζε 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκάζεηαο αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 1.2 ηεο Γηαθάξπμεο. 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην : 

 1. ΤΠΔ - πηζηψζεηο ΑΔ 055  κε θσδ. ελΪξηζκνπ 2001Δ05500002 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο 

ιεηςπδξέαο Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΓΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΕΔΦ ) φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο (ΑΓΑ : ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-82Α) 

πνζνχ 125.000,00 €  

2.  ΤΠΔ - πηζηψζεηο ΑΔ 055 κε θσδ. ελΪξηζκνπ 2003Δ05500005 γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελέεο Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο κε αξ.πξση.   90464/22-12-2020 

(ΑΓΑ :  6Γ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5) πνζνχ 200.000,00 € 

3. ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ πνζνχ 75.000,00 €  

  Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 25.7135.001 ζρεηηθά πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

Ϋηνπο 2021  ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ
181

   

 

 
ΓΑΣΤΟΥΝΘ 23/11/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΦΩΤΘΣ ΧΑΤΗΟΡΟΥΛΟΣ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
ΓΑΣΤΟΥΝΘ 23/11/2021 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ Δ/ΝΣΘΣ Α/Α 
 
 
 

ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΤΣΑΦΑ  
ΧΘΜΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 

Με βαθμό Α' 

. 

                                                           
181 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Ψορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ πίςτωςθ για τθν 

χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξέεο.   : Υαηδφπνπινο Φψηηνο 

ΣειΫθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ – Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΑΘΟ 1 – ΟΙΣΜΟΙ 

Κχξηνο ηεο Πξάμεο (ΚηΠ): Γάκνο Πελεηνχ 

Δξγνδφηεο - Αλαζέησλ Φνξέαο - Φνξέαο πινπνίεζεο: Γάκνο Πελεηνχ  

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο: Δπηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ηεο πξνκάζεηαο ε νπνέα 

ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ. Σν φξγαλν απηφ εηζεγεέηαη γηα φια ηα ζΫκαηα 

παξαιαβάο ηεο πξνκάζεηαο, πξνβαέλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ά θαη επηρεηξεζηαθνχο ειΫγρνπο ηνπ 

πξνο παξαιαβά αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ά θξέλεηαη αλαγθαέν, ζπληΪζζεη ηα 

ζρεηηθΪ πξσηφθνιια, παξαθνινπζεέ θαη ειΫγρεη ηελ πξνζάθνπζα εθηΫιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγεέηαη ηε ιάςε ησλ επηβεβιεκΫλσλ κΫηξσλ ιφγσ κε ηάξεζεο ησλ 

σο Ϊλσ φξσλ. 

Δπφπηεο : ΤπΪιιεινο ηνπ Κπξένπ ηεο πξΪμεο κε θαζάθνληα εηζεγεηά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 

Αλάδνρνο: Σν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ά θνηλνπξαμέα ζηελ νπνέα ζα αλαηεζεέ ε ζχκβαζε 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο: Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζχκβαζε ακνηβά ηνπ 

Αλαδφρνπ 

χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξέδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκΫλσλ, 

δειαδά ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβΪλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε Ϋγθξηζεο 

ηνπ απνηειΫζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξΪθεη κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ. 

πκβαηηθά Σεχρε: Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξΪθεη κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ καδέ κε ηελ 

παξνχζα δηαθάξπμε θαη ηα παξαξηάκαηΪ ηεο, ηα νπνέα ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ. 

Σεχρε Γηαγσληζκνχ: ΚΪζε ηεχρνο πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη δηαηέζεηαη ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ: 

Ζ Γηαθάξπμε Αλνηρηάο Γεκνπξαζέαο & ηα παξαξηάκαηα απηάο Σν Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ] 

Οη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο ζρεηηθΪ κε ηηο 

πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 
ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

         ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ : 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ» 

 

Αξ.Μει.: 78/21  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00  € ΜΔ Φ.Π.Α. 

24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΔ 055 - ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ 

ΠΖΝΔΗΟΤ 
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Δπεμεξγαζκέλν ή παξερφκελν ή πφζηκν λεξφ: ην λεξφ πνπ παξΪγεηαη απφ ηηο κνλΪδεο επεμεξγαζέαο λεξνχ θαη 

πξνσζεέηαη ζηελ δεμακελά «θαζαξνχ» λεξνχ '' Τδαηφππξγνπ Γαζηνχλεο ''  πιεζένλ ηνπ ρψξνπ εγθαηΪζηαζεο ησλ 

κνλΪδσλ ζηε θνηλφηεηα Γαζηνχλεο , Γάκνπ Πελεηνχ .  

ΑΘΟ 2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ζ ζπγγξαθά απηά αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε ζε ιεηηνπξγέα, ,εληφο νηθέζθσλ, ζπζηεκΪηνο επεμεξγαζέαο 

λεξνχ κε θέιηξαλζε λεξνχ γηα απνκΪθξπλζε ζηδάξνπ, καγγαλένπ , ακκσλέα κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιάκαηνο πνηφηεηαο λεξνχ ζηε θνηλφηεηα Γαζηνχλεο , Γάκνπ Πελεηνχ . 

ΑΘΟ 3 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπνληαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηάο 

εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδέσο
182

: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟ 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/09-03-2021) „‟Δθζπγρξνληζκφο , απινπνέεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζένπ 

ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ , εηδηθφηεξεο ξπζκέζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκεέο ηεο Ϊκπλαο θαη ηεο αζθΪιεηαο θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο γηα ηελ αλΪπηπμε , ηηο ππνδνκΫο θαη ηελ πγεέα „‟ 

 ηνπ λ. 4622/19 (Α‟ 133) «Δπηηειηθφ ΚξΪηνο: νξγΪλσζε, ιεηηνπξγέα & δηαθΪλεηα ηεο ΚπβΫξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγΪλσλ & ηεο θεληξηθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο» θαη ηδέσο ηνπ Ϊξζξνπ 37  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α‟ 127) «Δληαέν θεέκελν Γηθνλνκέαο γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, νινθιεξσκΫλν λνκνζεηηθφ πιαέζην 

γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ Ϋιεγρν, ηξνπνπνηάζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, δηαηΪμεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά απνλνκά ηεο δηθαηνζχλεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  

 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α‟ 150)  

 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη 

Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,   

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε 

ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α‟ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α‟ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ 

Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα»
183

, ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο κε αξ. 

20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθΪ κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθΪζεσλ, νη νπνέεο εθδέδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε  

ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α‟167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγΪζηκσλ θνξνινγηθΪ» θξαηψλ θαη β) 

ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο»
184

.  

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α‟ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.» 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο κε ζΫκα : “Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)” (Β’ 

1781)  

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλάο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  

θαη Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο κε ζΫκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ 

                                                           
182

 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν κείμενθ 
νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ τθν 
επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ προςαρμογισ 
των εν λόγω όρων. 

183
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 

3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 
€) 

184
  Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. Ρρβλ. τισ 

με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» 

  ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκόζησλ 

πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην 

πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

 ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 14900/21 (Β‟ 466): «Έγθξηζε ζρεδένπ ΓξΪζεο γηα ηηο ΠξΪζηλεο Γεκφζηεο πκβΪζεηο» (ΑΓΑ: 

ΦΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Υ92).  

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α‟167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδέσο  ησλ Ϊξζξσλ 85 επ. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α‟ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 

δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α‟ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α‟ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α‟ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α‟ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α‟ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α‟ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 1,2, 

7, 11 θαη 13 Ϋσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α‟ 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 27εο Απξηιένπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ 

δεδνκΫλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζέα ΓεδνκΫλσλ) 

(Κεέκελν πνπ παξνπζηΪδεη ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α‟ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 

(ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

 ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη 

ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

 Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΓΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΕΔΦ ) φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο (ΑΓΑ : ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-82Α) 

 Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο κε αξ.πξση.   90464/22-12-2020 (ΑΓΑ :  6Γ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5) 

 ηελ ππ‟αξηζκφλ 01/2021 Απφθαζε ηεο ΟΔ Γάκνπ Πελεηνχ  πεξέ νξηζκνχ ηεο επηηξνπάο δηεμαγσγάο δηαγσληζκνχ 

θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα πξνκάζεηεο (ΑΓΑ : 6Β81ΧΞΑ-5Ν0) 

ΆΘΟ 4 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΘ 
πκβαηηθΪ ηεχρε θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο εέλαη : 

α) Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ΑλαζΫηνληνο ΦνξΫα θαη ηνπ Αλαδφρνπ β) Ζ δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα παξαξηάκαηα 

απηάο 

γ) Ζ Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ δ) Ζ ηερληθά πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ 

ε) Ζ ΜειΫηε- Σεχρνο ηερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ  

 

ΆΘΟ 5 - ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91
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Ζ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνπο φξνπο πνπ ηέζεληαη ζηα ηεχρε δεκνπξΪηεζεο θαη ζηελ ζχκβαζε 

πνπ ζα ππνγξαθεέ. 

ΆΘΟ 6 - ΕΓΓΥΘΣΘ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΡΟΜΘΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Ο πξνκεζεπηάο εγγπΪηαη κε ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο φηη ηα πξνο πξνκάζεηα εέδε αληαπνθξέλνληαη πιάξσο πξνο ηνπο 

φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη φηη εέλαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πιηθφ Ϊξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπάο, απαιιαγκΫλα απφ 

νπνηνδάπνηε ειΪηησκα. Δπέζεο, εγγπΪηαη πσο ηα πξνκεζεπφκελα εέδε αληαπνθξέλνληαη απφ θΪζε Ϊπνςε γηα ηε ρξάζε θαη 

ιεηηνπξγέα γηα ηελ νπνέα πξννξέδνληαη. 

ε πεξέπησζε πνπ απαηηεζεέ ν Ϋιεγρνο ζε εμεηδηθεπκΫλν εξγαζηάξην γηα εμαθξέβσζε ηνπ ιφγνπ πηζαλάο αζηνρέαο ησλ 

πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ, ηα Ϋμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά. 

Αλ ν αλΪδνρνο θαηαζηεέ ππφηξνπνο κε ηελ πξνκάζεηα αθαηΪιιεινπ πιηθνχ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε φιεο ηηο λφκηκεο 

ζπλΫπεηεο. 

ΆΘΟ 7 - ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ -  ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ) 

Γεληθά 

Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο  :  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο ά ηνπ ηκάκαηνο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξέο λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναέξεζεο  θαη θαηαηέζεηαη κΫρξη θαη ηελ ππνγξαθά ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο . Σν πεξηερφκελφ 

ηεο εέλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην ΠαξΪξηεκα VI ηεο Γηαθάξπμεο  θαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 

72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν 

αλΪδνρνο νθεέιεη λα θαηαζΫζεη κΫρξη ηελ ππνγξαθά ηεο ηξνπνπνηεκΫλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε θαιάο 

εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ζηελ πεξέπησζε παξαβέαζεο, απφ ηνλ αλΪδνρν, ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ά 

παξΪδνζεο, γηα δηΪζηεκα , θαηΪ ηξεέο (3) ηνπιΪρηζηνλ κάλεο απφ ην Ϊζξνηζκα ηεο ζπκβαηηθάο πξνζεζκέαο . 

Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηΪ απφ ηελ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξέπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη 

εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο γέλεηαη κεηΪ απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιΫπνληαη, ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζΪ εέλαη δηαηξεηΪ θαη ε παξΪδνζε γέλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθΪ, νη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθΪ, θαηΪ ην πνζφλ πνπ 

αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ. Γηα ηε ζηαδηαθά απνδΫζκεπζά 

ηνπο απαηηεέηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβάο 

αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε παξαπΪλσ ζηαδηαθά απνδΫζκεπζε γέλεηαη κεηΪ απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη, ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Απαηηεέηαη ε πξνζθφκηζε «εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο» γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ ειαηησκΪησλ πνπ αλαθχπηνπλ ά ησλ 

δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγέα ησλ αγαζψλ θαηΪ ηελ πεξένδν εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο .Σν χςνο ηεο 

«εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο» νξέδεηαη ην 5% ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ζχκβαζεο . Ζ επηζηξνθά ηεο αλσηΫξσ εγγχεζεο 

ιακβΪλεη ρψξα κεηΪ απφ ηελ νινθιάξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξΪγξαθν 6.6 ηεο παξνχζαο 

ΆΡΘΡΟ 8 - ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ 

Σν ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ζα εγθαηαζηαζεέ σο νξέδεηαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο. 
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H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ ηελ ηξηκειά Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο πνπ ζα ζπγθξνηεζεέ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ 

θαη ην ΠαξΪξηεκα ΥΗ ηεο παξνχζαο (ζρΫδην ζχκβαζεο). 

ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ δηελεξγεέηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο Ϋιεγρνο θαη θαιεέηαη λα παξαζηεέ, 

εθφζνλ ην επηζπκεέ, ν πξνκεζεπηάο. Ο πνηνηηθφο Ϋιεγρνο γέλεηαη κε καθξνζθνπηθά εμΫηαζε, ρεκηθά θαη κεραληθά εμΫηαζε 

(εξγαζηεξηαθά εμΫηαζε) θαη κε πξαθηηθά δνθηκαζέα. 

ΜεηΪ ηε δηελΫξγεηα ηεο καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ ζπληΪζζεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο πξσηφθνιιν νξηζηηθάο 

παξαιαβάο ά απφξξηςεο. 

ΜεηΪ ηελ ρεκηθά εμΫηαζε, ηελ κεραληθά εμΫηαζε θαη ηελ πξαθηηθά δνθηκαζέα, ζπληΪζζεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, 

εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ θαη δεηγκαηνιεςέαο θαη πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο ά 

απφξξηςεο κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα ησλ ειΫγρσλ ηνχησλ. ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο σο Ϊλσ δηαδηθαζέαο ε Δπηηξνπά 

Παξαιαβάο κπνξεέ: 

α) λα παξαιΪβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιΪβεη ην πιηθφ κε παξαηεξάζεηο ιφγσ απνθιέζεσλ απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξέςεη ην πιηθφ. 

Σν θφζηνο δηελΫξγεηαο ησλ αλσηΫξσ ειΫγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηά. 

Αλ ε επηηξνπά παξαιαβάο παξαιΪβεη ην πιηθφ κε παξαηεξάζεηο, αλαθΫξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο απνθιέζεηο πνπ 

παξνπζηΪδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαηππψλεη αηηηνινγεκΫλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δάηεκα αλ ην πιηθφ 

εέλαη θαηΪιιειν ά φρη γηα ηε ρξάζε πνπ πξννξέδεηαη. Δθφζνλ θξηζεέ απφ ηελ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε ππεξεζέα ηνπ 

θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιέζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεΪδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεέ λα 

ρξεζηκνπνηεζεέ, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε παξαιαβά ηνπ πιηθνχ, κε ά ρσξέο Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε, εθφζνλ θξηζεέ απφ ηελ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε ππεξεζέα ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε, φηη νη 

παξεθθιέζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεΪδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη δελ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ, κε αηηηνινγεκΫλε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ην πιηθφ κπνξεέ λα απνξξηθζεέ. 

ΔΪλ ην πιηθφ απνξξέπηεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο ιφγσ παξεθθιέζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηΪ ηνλ καθξνζθνπηθφ 

Ϋιεγρν, ε επηηξνπά δελ πξνβαέλεη ζηε ιάςε θαη απνζηνιά δεηγκΪησλ θαη αληηδεηγκΪησλ γηα Ϊιινπο πεξαηηΫξσ ειΫγρνπο. 

ηε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο ηεο πεξέπησζεο β ηεο παξαγξΪθνπ 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 κπνξνχλ 

λα παξαπΫκπνληαη γηα επαλεμΫηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο 

ζπκβαηηθάο ηηκάο κε βΪζε ηνπ ειΫγρνπο πνπ δηελΫξγεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο. Ζ παξαπνκπά θαηΪ ηα 

αλσηΫξσ γέλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά ά απηεπΪγγειηα απφ ηελ ππεξεζέα. Ζ δεπηεξνβΪζκηα 

επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη εθ λΫνπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρνπο θαη ζπληΪζζεη ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν παξαιαβάο ά απφξξηςεο θαη αθνινπζεέηαη ε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζηηο παξαγξΪθνπο 3 θαη 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016. 

Σν αέηεκα γηα επαλεμΫηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά, κΫζα ζε 

αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Σα Ϋμνδα ηεο 

δεπηεξνβΪζκηαο επηηξνπάο παξαιαβάο, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά, εθφζνλ ηα εέδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθΪ ά παξαιεθζνχλ 

κε Ϋθπησζε, αλεμΪξηεηα εΪλ ε αλΪζεζε γηα επαλεμΫηαζε γέλεηαη κεηΪ απφ αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά ά απηεπΪγγειηα. Σα 

Ϋμνδα απηΪ θαηαινγέδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ θαη εθπέπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκάο 

ηνπ πξνκεζεπηά ά εηζπξΪηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά κε βεβαέσζε κΫζσ ηνπ δεκνζένπ 

ηακεένπ. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο παξαιαβάο, πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο, θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο πξνκεζεπηΫο. 

Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα παξαπΫκπεηαη γηα επαλεμΫηαζε πιηθφ ζε δεπηεξνβΪζκηα 

επηηξνπά παξαιαβάο πνπ ζπγθξνηεέηαη πξνο ηνχην, αθφκε θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ απφ ηελ 

πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο. ηελ πεξέπησζε απηά ηζρχνπλ γηα ην Γεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηά ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξαπΪλσ παξΪγξαθν 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016. 

Αλ ν πξνκεζεπηάο δηαθσλεέ κε ην απνηΫιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ δηελεξγάζεθαλ θαηΪ ηελ παξαιαβά απφ 

ηελ πξσηνβΪζκηα ά ηε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, κπνξεέ λα δεηάζεη εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη' Ϋθεζε ησλ νηθεέσλ 
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αληηδεηγκΪησλ. Ζ θαη' Ϋθεζε εμΫηαζε γέλεηαη, χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο ππεξεζέαο, ζε εξγαζηάξην δηαθνξεηηθφ απφ εθεέλν 

πνπ δηελάξγεζε ηελ αξρηθά εμΫηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 13 ηνπ Ϊξζξνπ 214 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ο πξνκεζεπηάο κπνξεέ λα δεηάζεη θαη' Ϋθεζε εμΫηαζε εέηε ε παξαιαβά δηελεξγεέηαη απφ πξσηνβΪζκηα εέηε απφ 

δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο. 

ηελ πεξέπησζε πνπ δελ ππΪξρεη Ϊιιν θαηΪιιειν εξγαζηάξην απφ απηφ πνπ δηελάξγεζε ηνλ αξρηθφ Ϋιεγρν, ε θαη' Ϋθεζε 

εμΫηαζε γέλεηαη ζε απηφ, αιιΪ κε εμεηαζηά ηνπ Γεληθνχ Υεκεένπ ηνπ ΚξΪηνπο ά Ϊιινπ θνξΫα. Ο πξνκεζεπηάο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβΪιεη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πεξέπησζε ηΫιε. Σν αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά γηα ηελ θαη' Ϋθεζε 

εμΫηαζε πξΫπεη λα ππνβΪιιεηαη κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ 

απνηειεζκΪησλ ηεο αξρηθάο εμΫηαζεο, θαη' Ϋθεζε εμΫηαζε κπνξεέ λα γέλεη θαη απηεπΪγγειηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, κΫζα ζε εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ ιάςε ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπάο παξαιαβάο. 

ΚαηΪ ηελ θαη' Ϋθεζε εμΫηαζε παξέζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξΫα, ππνρξεσηηθΪ δε θαιεέηαη λα παξαζηεέ, εθφζνλ ην 

επηζπκεέ ν πξνκεζεπηάο. ΔΪλ θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηεο θαη' Ϋθεζε εμΫηαζεο ππΪξρεη δηαθσλέα απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

θνξΫα ά ηνλ πξνκεζεπηά ζε ηερληθφ ζΫκα (φπσο εθαξκνδφκελε κΫζνδνο εμΫηαζεο ρξάζε νξγΪλσλ), απηά δηαηππψλεηαη κε 

ζαθάλεηα ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε δε ππφζεζε παξαπΫκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην γηα γλσκΪηεπζε. 

Σν απνηΫιεζκα ηεο θαη' Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν κΫξε. ΜεηΪ ην απνηΫιεζκα ηεο 

θαη' Ϋθεζε εμΫηαζεο ν πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο. 

Σα ππφ πξνκάζεηα πιηθΪ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθά εθκεηΪιιεπζε κφλν κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπο απφ 

ηνλ θνξΫα. 

Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβάο πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζα ζηνλ 

θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβάο αξρέδεη απφ ηελ εκεξνκελέα πξαγκαηηθάο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ, ρσξέο λα 

ππνινγέδεηαη ζε απηφλ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηελ απνζηνιά ησλ δεηγκΪησλ γηα Ϋιεγρν, κΫρξη ηελ θνηλνπνέεζε ησλ 

απνηειεζκΪησλ ηνπ ειΫγρνπ ζηελ Δπηηξνπά. 

Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο 

κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά ζπληειΫζζεθε απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ 

δηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ θαη εθδέδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε 

κφλν ην ζεσξεκΫλν απφ ηελ ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη ηα πιηθΪ απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ 

απφθαζε απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη δειηέν εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, πξνθεηκΫλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ πξνκεζεπηά. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ πξνκεζεπηά, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ 

νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ 

παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ 

πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε 

φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Οπνηαδάπνηε ελΫξγεηα πνπ Ϋγηλε απφ ηελ αξρηθά επηηξνπά παξαιαβάο, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε. 

ΆΡΘΡΟ 9 - ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Ο αλΪδνρνο ζα Ϋρεη ππνρξΫσζε λα πξνβεέ ζηελ δνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκάζεηαο γηα ρξνληθφ δχν (2) 

κάλεο θαη‟ ειΪρηζηνλ .Καζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο ζα εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα ιεηηνπξγεέ ηα 

ζπζηάκαηα κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζηελ θαζεκεξηλά ηνπο ιεηηνπξγέα θαη λα θξνληέδεη γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ησλ βιαβψλ 

θαζψο θαη ηελ ηαθηηθά ά/θαη πξνιεπηηθά ζπληάξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ κνλΪδσλ. ην έδην ρξνληθφ δηΪζηεκα γέλεηαη θαη 

νινθιεξψλεηαη ε εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηαζΫζεη ν Γάκνο . Σν ζχλνιν ησλ αλαισζέκσλ πιηθψλ (ρεκηθΪ, 

θπζέγγηα θιπ) θαζψο θαη ε θαηαλΪισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο βαξχλνπλ ηνλ Γάκν Πελεηνχ .  

Με ην πΫξαο ηεο δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο ζπληΪζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ην 

πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο ηεο δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο. 

ΆΡΘΡΟ 10 - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ- ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΘΔΜΗΔ 
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Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη ζπλνιηθΪ ζε έμη (6) κήλεο . ΣΫζζεξηο (4) κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο γηα 

ηελ πξνκάζεηα , εγθαηΪζηαζε ησλ κνλΪδσλ θαη ηελ ζΫζε ζε ιεηηνπξγέα θαη επηπιΫνλ 2  κάλεο  γηα ηελ δνθηκαζηηθά 

ιεηηνπξγέα. 

ΆΡΘΡΟ 11 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 

Ο αλΪδνρνο πξνκεζεπηάο, εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνβεέ ζε απηνςέα ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα πξνεηνηκΪζεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πνπ ρξεηΪδεηαη πξνθεηκΫλνπ λα πινπνηάζεη ηηο απαξαέηεηεο εξγαζέεο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ησλ κνλΪδσλ. 

Ο αλΪδνρνο πξνκεζεπηάο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα δηαζθαιέζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ζα εέλαη δηαζΫζηκα φια ηα πιηθΪ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηηο εξγαζέεο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηάζεη γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ησλ κνλΪδσλ. 

Ο αλΪδνρνο πξνκεζεπηάο ζα θΫξεη ηελ απνθιεηζηηθά επζχλε γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ απαξαέηεησλ ζπλδΫζεσλ 

(πδξαπιηθψλ, ειεθηξηθψλ θιπ) θαη ηελ νκαιά εθθέλεζε ηεο δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο ησλ κνλΪδσλ. 

ΆΡΘΡΟ 12 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Όιεο νη εξγαζέεο ζα εθηειεζηνχλ θαηΪ ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθάο θαη ηεο επηζηάκεο απφ εηδηθεπκΫλν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ. 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηάξεζε ηεο εγθεθξηκΫλεο κειΫηεο 

Με ην ηΫινο ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζηηθάο ιεηηνπξγέαο ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη: 

λα Ϋρεη ζπληΪμεη ηα εγρεηξέδηα ιεηηνπξγέαο θαη ζπληάξεζεο φισλ ησλ επηκΫξνπο κνλΪδσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκΪησλ θαη ησλ εμαξηεκΪησλ απηψλ 

λα Ϋρεη νινθιεξψζεη ηελ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γάκνπ  Πελεηνχ . 

ΆΡΘΡΟ 13 - ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ - ΡΖΣΡΔ 

 
 Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο

185
 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε 

απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ (Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο): 

α) ζηελ πεξέπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 105 πεξέ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε ά/θαη δελ ζπκκνξθσζεέ κε 

ηηο ζρεηηθΫο γξαπηΫο εληνιΫο ηεο ππεξεζέαο, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, εληφο ηνπ 

ζπκθσλεκΫλνπ ρξφλνπ εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ά δελ αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ αγαζΪ ά δελ επηζθεπΪζεη ά δελ ζπληεξάζεη 

απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 

206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 6.1.2 ηεο παξνχζαο κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξΪθνπ. 

ηελ πεξέπησζε ζπλδξνκάο ιφγνπ Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηΪ ηελ σο Ϊλσ πεξέπησζε γ, ε αλαζΫηνπζα 

αξρά θνηλνπνηεέ ζηνλ αλΪδνρν εηδηθά φριεζε, ε νπνέα κλεκνλεχεη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016
186

 θαη 

πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ ν αλΪδνρνο, πξνθεηκΫλνπ λα 

ζπκκνξθσζεέ, κΫζα ζε πξνζεζκέα 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο αλσηΫξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκέα πνπ ηεζεέ κε 

ηελ εηδηθά φριεζε, παξΫιζεη, ρσξέο ν αλΪδνρνο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κΫζα ζε πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Ο αλΪδνρνο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξΫα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά αλ 

ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά 

εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ πεξέπησζε, 

β) εέζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιάο πνπ ρνξεγάζεθε ζηνλ Ϋθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλΪδνρν εέηε απφ πνζφλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιΪβεη εέηε κε θαηΪζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ έδην εέηε κε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιάο. Ο 

ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γέλεηαη απφ ηελ εκεξνκελέα ιάςεο ηεο πξνθαηαβνιάο απφ ηνλ αλΪδνρν κΫρξη ηελ εκεξνκελέα 

Ϋθδνζεο ηεο απφθαζεο θάξπμάο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ αλψηαην φξην επηηνθένπ γηα ηφθν απφ 

                                                           
185

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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δηθαηνπξαμέα, απφ ηελ εκεξνκελέα δε απηά θαη κΫρξη ηεο επηζηξνθάο ηεο, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ επηηφθην γηα ηφθν 

ππεξεκεξέαο . 

γ) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, 

πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, αλαζΫηνληαο ην αλεθηΫιεζην αληηθεέκελν ηεο 

ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ εέρε ιΪβεη κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δελ απνδερζεέ ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα 

αξρά κπνξεέ λα πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, απφ 

ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα εέηε κε δηελΫξγεηα λΫαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ζχκβαζεο εέηε κε πξνζθπγά ζηε δηαδηθαζέα 

δηαπξαγκΪηεπζεο, ρσξέο πξνεγνχκελε δεκνζέεπζε, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. 

Σν δηαθΫξνλ ππνινγέδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = ΓηαθΫξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ 

ηα αγαζΪ πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ 

αλαθεξφκελα. Σν δηαθΫξνλ ιακβΪλεη ζεηηθΫο ηηκΫο, αιιηψο ζεσξεέηαη έζν κε κεδΫλ. 

ΣΚΣ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηνλ λΫν αλΪδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνέα θεξχρζεθε Ϋθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Π = πληειεζηάο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο Ϋκκεζεο δεκέαο πνπ πξνθαιεέηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά απφ ηελ 

Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνένο ιακβΪλεη ηελ ηηκά  . Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκέο από 1,01 έσο θαη 1,05 θαη 

πξνζδηνξίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. Αλ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, 

ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01. 

Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο επηβΪιιεηαη ζηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πνπ 

εθδέδεηαη ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα δεθανθηψ (18) κελψλ κεηΪ ηελ Ϋθδνζε θαη ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θάξπμεο 

εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεέ ε πξνκάζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην 

νηθνλνκηθφ θνξΫα ζε ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ εέζπξαμε ηνπ δηαθΫξνληνο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα 

κπνξεέ λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Κψδηθα Δέζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθΫξνλ εηζπξΪηηεηαη ππΫξ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο. 

δ) ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα επηβιεζεέ πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβΪζεσλ πξνκεζεηψλ ά 

ππεξεζηψλ ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηΪ ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 74 

ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ, πεξέ απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξΫα απφ δεκφζηεο ζπκβΪζεηο.  

 

 Αλ ην πιηθφ θνξησζεέ - παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ 

ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν
187

 πΫληε ηνηο εθαηφ (5%) 

επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ πιηθψλ, ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ 

ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 

πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ. 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζε- παξΪδνζε ά αληηθαηΪζηαζε ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, δελ ιακβΪλεηαη 

ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ επζχλεηαη ν 

αλΪδνρνο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξΪδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλΪδνρνο Ϋρεη ιΪβεη πξνθαηαβνιά, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηΪ ηα αλσηΫξσ πξφζηηκν, θαηαινγέδεηαη ζε 

βΪξνο ηνπ θαη ηφθνο επέ ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιάο, πνπ ππνινγέδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ, κΫρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θΪζε θνξΪ αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ 

ππεξεκεξέαο.  

Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ θαη ησλ ηφθσλ επέ ηεο πξνθαηαβνιάο γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκάο ηνπ 

αλαδφρνπ ά, ζε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιάο αληέζηνηρα, εθφζνλ ν αλΪδνρνο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβΪιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

ΆΡΘΡΟ 14 - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ φπσο αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 5 ηεο δηαθάξπμεο .  

ΆΡΘΡΟ 15 - ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

                                                           
187
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Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβΪιιεη κΫζα ζε Ϋλα κάλα απφ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο, ΦΪθειν ΑζθΪιεηαο θαη 

Τγεέαο (ΦΑΤ). 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα παέξλεη θΪζε θνξΪ ην αλΪινγν γηα θΪζε πεξέπησζε κΫηξν αζθΪιεηαο γηα ηελ πξφιεςε 

νπνηνπδάπνηε αηπράκαηνο ά δεκηΪο, Ϋρνληαο απηφο απνθιεηζηηθΪ φιεο ηηο αζηηθΫο θαη πνηληθΫο επζχλεο γηα θΪζε αηχρεκα 

πνπ ζα ζπκβεέ απφ ππαηηηφηεηα απηνχ ά ηνπ επηζηεκνληθνχ - εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Δπέζεο, πξΫπεη λα ρνξεγεέ ζε φιν αλεμαηξΫησο ην πξνζσπηθφ ηνπ, κε δηθΫο ηνπ δαπΪλεο, ηα απαηηνχκελα θαηΪ πεξέπησζε 

αηνκηθΪ θαη νκαδηθΪ εθφδηα πξνζηαζέαο θαη εξγαιεέα, γηα αζθαιά εξγαζέα. 

Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιέζεη φιν αλεμαηξΫησο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο νηθεένπο αζθαιηζηηθνχο θνξεέο θαη θαηΪ 

ζπλΫπεηα φινη λα δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ βηβιηΪξηα πγεέαο. Δπέζεο, ππνρξενχηαη κε δηθΫο ηνπ δαπΪλεο λα ιΪβεη φια ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηΪμεηο κΫηξα πγηεηλάο. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

1. Πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε αληιηψλ λεξνχ γεσηξάζεσλ, δπλακηθφηεηαο ηνπιΪρηζηνλ 150 m3/h αζξνηζηηθΪ, γηα ηελ 

Ϊληιεζεθαη απνζάθεπζε ηνπ αλεπεμΫξγαζηνπ λεξνχ ζηελ αληέζηνηρε δεμακελά ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ. Ο Γάκνο Πελεηνχ 

ζα θξνληέζεη γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ζπζηάκαηνο ειΫγρνπ εθθέλεζεο – παχζεο ιεηηνπξγέαο (start – stop) ησλ αληιηψλ 

γεσηξάζεσλ , αλΪινγα κε ηε ζηΪζκε ζηε δεμακελά αλεπεμΫξγαζηνπ λεξνχ, φπσο επέζεο θαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ 

ζρεηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη θαισδηψζεσλ απφ ηηο αληιέεο Ϋσο ηε δεμακελά αλεπεμΫξγαζηνπ λεξνχ. 

2. Δξγαζέεο αλαθαηαζθεπάο θαη επΫθηαζεο ηεο ππΪξρνπζαο δεμακελάο αλεπεμΫξγαζηνπ λεξνχ. Ζ δεμακελά ζα 

αλαθαηαζθεπαζηεέ θαηΪιιεια Ϋηζη ψζηε λα κπνξεέ λα απνζεθεχζεη κΫρξη θαη 140 m3, ελψ ζα δηαζΫηεη ηηο απαξαέηεηεο 

ζσιελψζεηο θαη βαιβέδεο απνκφλσζεο γηα ηελ εέζνδν θαη Ϋμνδν ηνπ λεξνχ. χζηεκα ειΫγρνπ ηεο ζηΪζκεο ηνπ λεξνχ 

ζα εγθαηαζηαζεέ γηα ηνλ Ϋιεγρν ησλ αληιηψλ γεσηξάζεσλ. 

3. Δξγαζέεο αλαθαέληζεο ηνπ πθηζηΪκελνπ θηηξένπ δέπια απφ ηε δεμακελά απνζάθεπζεο ηνπ αλεπεμΫξγαζηνπ λεξνχ, γηα 

ηελ εγθαηΪζηαζε ησλ αληιηψλ πξνψζεζεο ηνπ λεξνχ απφ ηε δεμακελά πξνο ηα πνιπζηξσκαηηθΪ θέιηξα Ϊκκνπ ηεο 

κνλΪδαο θαη ηεο κνλΪδαο δνζνκΫηξεζεο δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξένπ. 

4. Καηαζθεπά βΪζεο απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα δηαζηΪζεσλ 10x 8 x 20 (Μάθνο (m) x ΠιΪηνο (m) x Ύςνο (cm) ) γηα ηελ 

νξηδφληηα ηνπνζΫηεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηέσλ (containers) κΫζα ζηα νπνέα ζα ζηεγαζηεέ ε κνλΪδα επεμεξγαζέαο 

λεξνχ. 

5. Καηαζθεπά ζσιάλσζεο θαη θαλαιηνχ απνξξνάο ηνπ λεξνχ Ϋθπιπζεο ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ θέιηξσλ Ϊκκνπ ηεο 

κνλΪδαο επεμεξγαζέαο λεξνχ. 

6. Παξνρά ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο 230/400 V, 50 Hz. 

7. Πξνκάζεηα Υεκηθνχ δνζνκΫηξεζεο : ππνρισξηψδεο λαηξένπ , εγθεθξηκΫλν γηα ρξάζε ζε πφζηκν λεξφ. 

 
ΓΑΣΤΟΥΝΘ 23/11/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΦΩΤΘΣ ΧΑΤΗΟΡΟΥΛΟΣ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΡΕ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
ΓΑΣΤΟΥΝΘ 23/11/2021 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ Δ/ΝΣΘΣ Α/Α 
 
 
 

ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΤΣΑΦΑ  
ΧΘΜΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 

Με βαθμό Α' 
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξέεο.   : Υαηδφπνπινο Φψηηνο 

ΣειΫθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI –Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ- ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1.  ΓΔΝΗΚΑ-ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Ζ κνλΪδα επεμεξγαζέαο λεξνχ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεέ ζηελ παξαθΪησ θνηλφηεηα , Γάκνπ Πελεηνχ (ζπλνπηηθΪ 

αλαθΫξνληαη ε πξνο επεμεξγαζέα παξνρά λεξνχ, ε κΫζνδνο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεέ θαη ε ζΫζε εγθαηΪζηαζάο 

ηνπο). Απφ ηνχδε θαη ζην εμάο ε εγθαηΪζηαζε ζα αλαθΫξεηαη  κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ πνπ αλαθΫξεηαη ζηνλ παξαθΪησ 

πέλαθα. 

 

 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ 

m3/ h 

 

Μέζνδνο 

Δπεμεξγαζίαο 

 

Θέζε 

εγθαηάζηαζεο 

ΓΑΣΟΤΝΖ 150 m3/ h Φέιηξα ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

Ηδηαέηεξε ζεκαζέα Ϋρεη ε αθξηβάο εθηέκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ηνπ παξαγφκελνπ λεξνχ (€/m³), κΫγεζνο ην νπνέν ζα 

παξνπζηαζηεέ αλαιπηηθΪ απφ ηνλ πξνκεζεπηά, ιακβΪλνληαο ππφςε ηνπ ηελ θαηαλΪισζε ηεο ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο, ρξάζε 

ρεκηθψλ, αλαιψζηκσλ πιηθψλ θιπ. 

Θα πξνζδηνξηζηνχλ εηδηθφηεξα ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα: 

 ΚαηαλΪισζε ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο ζε kWh/m³ θαη €/m³. 

 ΚαηαλΪισζε ρεκηθψλ πιηθψλ (ρσξηζηΪ αλΪ πιηθφ θαη ζπλνιηθΪ ην θφζηνο ρξάζεο ρεκηθψλ) ζε kg/m³ θαη €/m³. 

 Κφζηνο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζε €/m³. 

 Κφζηνο ζπληάξεζεο – αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζε €/m³. 

 πλνιηθφ θφζηνο παξαγφκελνπ λεξνχ €/m³. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ηνπ παξαγφκελνπ λεξνχ, ζα γέλεη κε ηελ ηηκά ηεο θηινβαηψξαο (kWh) ελδεηθηηθΪ ζηα 

0,12 €. Χο θφζηνο εξγαηνψξαο ζα ιεθζνχλ ηα 12 €.  

2. ΒΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο κνλΪδαο ζα γέλεη κε βΪζε ηελ πνηφηεηα λεξνχ γεσηξάζεσλ απφ δηαθνξεηηθΪ ζεκεέα δεηγκαηνιεςέαο 

φπσο απηά πξνζδηνξέζηεθε απφ ρεκηθΫο αλαιχζεηο. ΠαξαθΪησ αλαθΫξνληαη κΫζεο ηηκΫο παξακΫηξσλ: 

1. ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΑΣΟΤΝΖ , ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

- έδεξνο : 90 κg/l 

- ΜαγγΪλην : 150 κg/l 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 
ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

         ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ : 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ» 

 

Αξ.Μει.: 78/21  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00  € ΜΔ Φ.Π.Α. 

24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΔ 055 - ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ 

ΠΖΝΔΗΟΤ 
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- Ακκσλέα : 1,90 mg/l 

- Αγσγηκφηεηα : 848κS/cm 

- pH : 7,7 

 

Οη παξΪκεηξνη πνπ αλαθΫξνληαη παξαπΪλσ πξνθχπηνπλ σο κΫζεο ηηκΫο απνηειεζκΪησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ γηα 

δεέγκαηα λεξνχ γεσηξάζεσλ απφ 5 δηαθνξεηηθΪ ζεκεέα ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξέζκαηνο Γαζηνχλεο. 

Οη Τπνςάθηνη πξνκεζεπηΫο ζα επηβεβαηψζνπλ ηελ παξαπΪλσ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ εθηειψληαο νη έδηνη θαη κε δηθΫο 

ηνπο δαπΪλεο, αλαιχζεηο δεηγκΪησλ λεξνχ γεσηξάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξέζκαηνο Γαζηνχλεο, ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεέ επαθξηβψο ε παξνπζέα ζπγθεθξηκΫλσλ ζηνηρεέσλ, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νπνέσλ επεξεΪδεη ηε 

ιεηηνπξγέα ησλ κνλΪδσλ θαη κε βΪζε απηΪ ζα πξνβνχλ ζηνλ αθξηβά ζρεδηαζκφ, ψζηε λα Ϋρνπλ αθΫξαηα ηελ επζχλε 

γηα ην ηειηθφ απνηΫιεζκα, αλεμΪξηεηα απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. 

Οη ππνινγηζκνέ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λεξφ γεσηξάζεσλ κε βΪζε ηηο ρεκηθΫο αλαιχζεηο. 

 

3. ΥΔΓΗΑ - ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

Ο πξνκεζεπηάο ζα παξνπζηΪζεη πιάξε θαη ιεπηνκεξά ζρΫδηα (ππφ θιέκαθα) ησλ κνλΪδσλ, ζηα νπνέα ζα απνηππψλνληαη 

κε θΪζε ιεπηνκΫξεηα θαη ζαθάλεηα φια ηα ζπζηάκαηα θαη ππνζπζηάκαηα, θαζψο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθΪ θαη ηερληθΪ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθΪ. Δπέζεο ζα ππνβιεζνχλ δηαγξΪκκαηα ξνάο, γεληθΫο δηαηΪμεηο φισλ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηξηζδηΪζηαηεο 

απεηθνλέζεηο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαζψο θαη ελδεηθηηθΪ ειεθηξνινγηθΪ ζρΫδηα καδέ κε αληηπξνζσπεπηηθά παξνπζέαζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ζπζηεκΪησλ απηνκαηηζκνχ. 

Ζ πξνζθνξΪ ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ ηεχρνο ππνινγηζκψλ, πνπ ζα αηηηνινγνχληαη πιάξσο ηηο επηκΫξνπο επηινγΫο 

(θΪδσλ, πιηθψλ θαηαζθεπάο, ρεκηθψλ, δνζνκεηξηθψλ θιπ.). 

       4. ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟΤ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Ζ παξαγσγά ησλ 3600 θπβηθψλ κΫηξσλ (m
3
) πφζηκνπ λεξνχ ζα εέλαη ε ειΪρηζηε εκεξάζηα παξαγφκελε πνζφηεηα γηα 

ζεξκνθξαζέα λεξνχ 20˚C. Ζ κνλΪδα ζα ζρεδηαζηεέ θαη ζα εέλαη ηθαλά λα εξγΪδεηαη ζε 24σξε βΪζε φιν ην Ϋηνο (αλΪινγα 

ηηο πδξεπηηθΫο αλΪγθεο) θαη ζα ζηακαηΪ κφλν γηα ηηο απαηηνχκελεο ζπληεξάζεηο – θαζαξηζκνχο. ΔπνκΫλσο ν πξνκεζεπηάο 

εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα εμαζθαιέζεη γηα θΪζε 365 εκΫξεο πιάξνπο εξγαζέαο ηνπιΪρηζηνλ 1.314.000 θπβηθΪ κΫηξα (m
3
) 

παξαγφκελνπ πφζηκνπ λεξνχ. 

        5.ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ. 

Ζ ζεξκνθξαζέα ηνπ λεξνχ, κε βΪζε ηελ νπνέα ζα γέλεη ν ζρεδηαζκφο ζα εέλαη νη 20 °C, πνπ αληηζηνηρεέ ζηε κΫζε 

ζεξκνθξαζέα ηνπ λεξνχ ησλ γεσηξάζεσλ. ηε ζεξκνθξαζέα απηά ε ειΪρηζηε απνδεθηά παξαγσγά ηεο κνλΪδαο ζα εέλαη 

3600 m³/εκΫξα πφζηκνπ λεξνχ (επέ πνηλά απνθιεηζκνχ). Οη ελδηαθεξφκελνη ζα παξνπζηΪζνπλ αλαιπηηθφ πέλαθα 

παξαγσγάο πφζηκνπ λεξνχ αλΪ εκΫξα θαη πέλαθα ζπλνιηθνχ θφζηνπο παξαγσγάο λεξνχ εκεξεζέσο. 

     6.ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΞΟΓΟΤ 

Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ παξαγφκελνπ λεξνχ ζα πξΫπεη λα θαιχπηνπλ ηελ ζρεηηθά λνκνζεζέα πεξέ πνζέκνπ λεξνχ( γηα φιν 

ην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγέαο ησλ κνλΪδσλ) , άηνη ηηο παξακΫηξνπο πνπ πξΫπεη λα πιεξνχληαη γηα ην λεξφ 

αλζξψπηλεο θαηαλΪισζεο βΪζεη ηεο Κνηλάο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο Αξηζκ. Γ1(δ)/ ΓΠ νηθ.67322-Σεχρνο Β‟ 

3282/19.09.2017. 

Δηδηθφηεξα θαη επηπιΫνλ ησλ παξαπΪλσ ε απαηηνχκελε πνηφηεηα εμφδνπ ηνπ επεμεξγαζκΫλνπ χδαηνο γηα ηηο παξαθΪησ 

παξακΫηξνπο εέλαη ε αθφινπζε : 

PH 6,5-9,5 

ΜαγγΪλην: < 0,05 mg/l 

έδεξνο : < 0,20 mg/l 

Ακκψλην NH4
+                                                

          <0,50 mg/l 

 

E.coli 0 cfu /100ml  

ΟιηθΪ Κνινβαθηεξηνεηδά 0 cfu/100 ml 

Δληεξφθνθθνη 0 cfu / 100 ml 
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Οη ινηπΫο παξΪκεηξνη ηνπ αθαηΫξγαζηνπ λεξνχ εέλαη εληφο νξέσλ πνζέκνπ λεξνχ θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επεμεξγαζέαο ζα θξηζεέ κφλν σο πξνο ηηο παξακΫηξνπο απηΫο γηα ηηο νπνέεο επηιΫγεηαη ε 

εθαξκνδφκελε κΫζνδνο επεμεξγαζέαο (άηνη, έδεξν, ΜαγγΪλην, ακκσλέα & κηθξνβηνινγηθφ θνξηέν ) 

Οη παξΪκεηξνη πνπ αλαθΫξνληαη παξαπΪλσ πξνθχπηνπλ σο κΫζεο ηηκΫο απνηειεζκΪησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ γηα δεέγκαηα 

λεξνχ γεσηξάζεσλ απφ 5 δηαθνξεηηθΪ ζεκεέα ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξέζκαηνο Γαζηνχλεο. 

Οη Τπνςάθηνη πξνκεζεπηΫο ζα επηβεβαηψζνπλ ηελ παξαπΪλσ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ εθηειψληαο νη έδηνη θαη κε δηθΫο ηνπο 

δαπΪλεο, αλαιχζεηο δεηγκΪησλ λεξνχ γεσηξάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξέζκαηνο Γαζηνχλεο, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεέ 

επαθξηβψο ε παξνπζέα ζπγθεθξηκΫλσλ ζηνηρεέσλ, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νπνέσλ επεξεΪδεη ηε ιεηηνπξγέα ησλ κνλΪδσλ θαη 

κε βΪζε απηΪ ζα πξνβνχλ ζηνλ αθξηβά ζρεδηαζκφ, ψζηε λα Ϋρνπλ αθΫξαηα ηελ επζχλε γηα ην ηειηθφ απνηΫιεζκα, 

αλεμΪξηεηα απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. 

Οη ππνινγηζκνέ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λεξφ γεσηξάζεσλ κε βΪζε ηηο ρεκηθΫο αλαιχζεηο. 

 

    7.ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΑΣΟΤΝΖ 

 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη δηαξθψο απμαλφκελεο αλΪγθεο χδξεπζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξέζκαηνο ππνρξεψλνπλ ζηελ 

αμηνπνέεζε φισλ ησλ γεσηξάζεσλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ εκθαλέδνπλ αθαηαιιειφηεηα απφ Ϊπνςε 

θπξέσο Μαγγαλένπ ,  ηδάξνπ & ακκσλέαο. 

Οη εγθαηαζηΪζεηο επεμεξγαζέαο ηνπ λεξνχ ζα ηξνθνδνηνχληαη κε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα απφ 

Γεμακελά εμηζνξξφπεζεο θαη ζα ην παξαδέδνπλ ζηελ ππΪξρνπζα Γεμακελά απνζάθεπζεο 

(Γεμακελά Τδαηφππξγνπ) 

Οη αηρκΫο δάηεζεο ζα εμαζθαιέδνληαη απφ ηελ δεμακελά απνζάθεπζεο (Γεμακελά Τδαηφππξγνπ) 

 7.1 ΘΔΖ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Ζ πξνβιεπφκελε ζΫζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ζα εέλαη ζην ρψξνπ πνπ βξέζθεηαη ν  πδαηφππξγνο  

Γαζηνχλεο . 

 7.2 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΛακβαλνκΫλσλ ππφςηλ ησλ απαηηνχκελσλ κεγεζψλ, ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγέαο θαη κεησκΫλεο 

επέβιεςεο θαη ηεο αλΪγθεο επεμεξγαζέαο λεξνχ κε ηηο πεξηεθηηθφηεηεο ζηδάξνπ καγγαλένπ θαη 

ακκσλέαο  πνπ παξνπζηΪδεη, επηιΫγνπκε ηε κΫζνδν ηεο ΟΞΔΗΓΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΖ 

ΦΗΛΣΡΑΝΖ . 

Ζ πξνηεηλφκελε κΫζνδνο βαζέδεηαη επέ παγθνζκέσο εθαξκνζκΫλεο θαη παξαδεθηάο ηερλνινγέαο θαη 

πεξηιακβΪλεη θαηΪ ζεηξΪ ηηο αθφινπζεο δηεξγαζέεο: 

    α) Τδξνιεςία λεξνχ γεσηξήζεσλ 

- Άληιεζε απφ πθηζηΪκελεο γεσηξάζεηο εληφο δεκνηηθνχ νηθνπΫδνπ. 

- Απνζάθεπζε ζε πθηζηΪκελε δεμακελά ηνπ δάκνπ. 

     β) Δπεμεξγαζία λεξνχ 

- Πξνψζεζε κε αληιέεο ηνπ πξνο επεμεξγαζέα λεξνχ ζηε κνλΪδα (αληιέεο ηξνθνδνζέαο). 

- ΓνζνκΫηξεζε δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξένπ. 

- Φέιηξαλζε κε πνιπζηξσκαηηθΪ θέιηξα Ϊκκνπ. 

- ΜΫηξεζε ειεχζεξνπ ρισξένπ. 

- ΜΫηξεζε pΖ. 

-  

γ) Απνζήθεπζε 
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- Απνζάθεπζε επεμεξγαζκΫλνπ πφζηκνπ λεξνχ ζηελ πθηζηΪκελε δεμακελά (πδαηφππξγνο). 

Με ηε κΫζνδν απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κεησκΫλεο πνζφηεηεο ρεκηθψλ κΫζσλ θαη απαηηεέηαη ειΪρηζηνο 

ρψξνο εγθαηαζηΪζεσλ. 

 

Σν ριψξην πνπ ζα πξνζηεζεέ πξηλ ηα θέιηξα ζα πξΫπεη λα εέλαη αξθεηφ γηα ηελ ζσζηά ρισξέσζε θαη 

απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ, ψζηε λα ππΪξρεη ε απαηηνχκελε ππνιεηκκαηηθά ζπγθΫληξσζε ρισξένπ θαη λα 

γέλεηαη αζθαιάο δηΪζεζε ζην δέθηπν. 

 

Δηθόλα 1.Γηάγξακκα ξνήο 





 

 

8. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
Γηα ηελ Ϊληιεζε ηνπ αλεπεμΫξγαζηνπ λεξνχ θαη ηελ ηξνθνδνζέα ηεο κνλΪδαο, ζα εγθαηαζηαζνχλ 2 θαηΪιιειεο, 

κνλνβΪζκηεο , θπγνθεληξηθΫο αληιέεο (1 ζε ιεηηνπξγέα +1 εθεδξηθά πιάξσο εγθαηαζηεκΫλε), νλνκαζηηθάο 

παξνράο Ϋθαζηεο 150m
3
/h, νλνκαζηηθνχ καλνκεηξηθνχ χςνπο 35m, ζρεδηαζκΫλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

5199. ΤιηθΪ θαηαζθεπάο (επέ πνηλά απνθιεηζκνχ): Πηεξσηά: Υπηνζέδεξνο ά αλψηεξν. ΚΫιπθνο αληιέαο: 

Υπηνζέδεξνο ά αλψηεξν. Οη θιΪληδεο ησλ αληιηψλ πξΫπεη λα εέλαη βαζκνλνκεκΫλεο ηνπιΪρηζηνλ θαηΪPN16 θαη 

δηαζηΪζεσλ θαηΪ ην πξφηππν EN 1092-2.Ο ζρεδηαζκφο ησλ αληιηψλ ζα εέλαη ηχπνπ backpull-out, ν νπνένο 

επηηξΫπεη ηελ αθαέξεζε ηνπ θηλεηάξα θαη ηεο βΪζεο ηνπ, ηνπ θειχθνπο θαη ηεο πηεξσηάο ρσξέο επΫκβαζε ζην 

πεξηβιάκα ηεο αληιέαο ά ζηηο ζσιελψζεηο. 

Οη αληιέεο απηΫο ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο πθηζηΪκελνπ θηηξένπ ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ δέπια ζηελ πθηζηΪκελε 

δεμακελά αλεπεμΫξγαζηνπ λεξνχ θαη ζα θαηαζιέβνπλ ην αλεπεμΫξγαζην λεξφ κΫζσ αγσγνχ απφ 

πνιπβέλπινρισξέδην DN125 ζηελ εέζνδν ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ θέιηξσλ Ϊκκνπ. Ο πξνκεζεπηάο ζα αλαθΫξεη 

ιεπηνκεξψο θΪζε ηερληθφ ζηνηρεέν ησλ πξνζθεξφκελσλ αληιηψλ, ιακβΪλνληαο βΫβαηα ππφςε ηνλ ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ πξνζθεξφκελν ειεθηξνθηλεηάξα. 

 

Απαξαέηεηα ηερληθΪ ζηνηρεέα αληιηψλ: 

 Σχπνο αληιέαο 

 Ολνκαζηηθά παξνρά λεξνχ (θπβηθΪ κΫηξα αλΪ ψξα) 

 Ολνκαζηηθφ καλνκεηξηθφ χςνο 

 Απνξξνθνχκελε ηζρχο ζε kW 

 Βαζκφο απφδνζεο αληιέαο 

 ηξνθΫο ιεηηνπξγέαο 

 ΤιηθΪ θαηαζθεπάο 

 

 

ε θΪζε αληιέα ζα εέλαη ελζσκαησκΫλνο Ϋλαο αεξφςπθηνο, αζχγρξνλνο θηλεηάξαο. Ο πξνζθεξφκελνο 

ειεθηξνθηλεηάξαο ζα εμαζθαιέδεη ηελ νδάγεζε ηεο αληιέαο, ζα εέλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, ηξηθαζηθφο θαη θαηΪιιειεο 

ηζρχνο. Ζ απφδνζε ηνπ θηλεηάξα πξΫπεη λα εέλαη θαηεγνξέαο IE3 θαη ε θιΪζε κφλσζεο ηνπ θαηΪ ην πξφηππνIEC 

85λα εέλαη επηπΫδνπ ηνπιΪρηζηνλ F.Ο ειεθηξνθηλεηάξαο ζα δηαζηαζηνινγεζεέ θαηΪιιεια γηα απνδνηηθά ζπλερά 

ιεηηνπξγέα ζε φιε ηε δηΪξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ Ϋηνπο θαη ζα ειΫγρεηαη νπσζδάπνηε απφ ξπζκηζηά ζηξνθψλ 

(VFD).εκεηψλεηαη φηη θαηΪ ηελ ζεξηλά πεξένδν εκθαλέδνληαη θαζηθΫο δηαθνξΫο νη νπνέεο επηβαξχλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγέα ησλ ειεθηξνθηλεηάξσλ αλεβΪδνληαο ηελ ζεξκνθξαζέα ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ν πξνκεζεπηάο πξΫπεη 

λα κεξηκλάζεη επηιΫγνληαο ηελ ζσζηά ηζρχ θηλεηάξα Ϋηζη ψζηε λα ζπλδπΪδεηαη απφιπηα νηθνλνκέα κε 

μεθνχξαζηε ιεηηνπξγέα. 

Απαξαέηεηα ηερληθΪ ζηνηρεέα θηλεηάξα: Ζ ηΪζε ιεηηνπξγέαο ηνπ ειεθηξνθηλεηάξα ζα εέλαη 380-400 V 

(ηξηθαζηθφ) ζηα 50 Hz. 

 Σχπνο θηλεηάξα 

 Ρεχκα ιεηηνπξγέαο 

 Ολνκαζηηθά ηζρχο 

 ηξνθΫο αλΪ ιεπηφ 

 Καηεγνξέα απφδνζεο 

 Βαζκφο απφδνζεο 

 Μνλσηηθά θιΪζε 

 Δθθέλεζε (ηχπνο) 

 ΓηΪηαμε πξνζηαζέαο 

Οη αθξηβεέο θαηαζθεπαζηηθΫο ιεπηνκΫξεηεο ηνπ ειεθηξνθηλεηάξα, ρψξα πξνΫιεπζεο, θαζψο θαη νη επηδφζεηο ηνπ 

ζα ππνβΪιινληαη αθνινπζνχκελεο απφ prospectus ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νέθσλ. 

Γηα ηελ απνθπγά ησλ ηζρπξψλ θαηαπνλάζεσλ ηεο κνλΪδαο θαηΪ ηε θΪζε εθθέλεζεο θαη ζηΪζεο ηεο εθΪζηνηε 

αληιέαο (πδξαπιηθφ πιάγκα), θξέλεηαη απαξαέηεηε ε εγθαηΪζηαζε θαηΪιιειεο δηΪηαμεο πξνζηαζέαο. Θα 

ηνπνζεηεζεέ θαη‟ επηινγά θΪζε πξνκεζεπηά, δηΪηαμε ξχζκηζεο ζηξνθψλ VFD (inverter), γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκΫλνπ απηνχ. ΚΪζε πξνκεζεπηάο ζα παξνπζηΪζεη ηερληθΪ ζηνηρεέα, prospectus θαη δεδνκΫλα ηεο 

δηΪηαμεο πνπ ζα ελζσκαηψζεη ζηε κνλΪδα (ηχπνο, θαηαζθεπαζηηθφο νέθνο, πιενλεθηάκαηα θ.α.). 

8.1 χζηεκα δνζνκέηξεζεο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ 

ΔηδηθΪ ζρεδηαζκΫλν ζχζηεκα δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ γηα ηε δνζνκΫηξεζε δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξένπ, 

ζπγθΫληξσζεο 12-14%. Σν ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηε ρισξέσζε-απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ πνπ εηζΫξρεηαη 

ζηε κνλΪδα θαη ζα Ϋρεη σο απνηΫιεζκα θαη ηελ ρεκηθά νμεέδσζε ηνπ ζηδάξνπ, ηνπ καγγαλένπ θαη ηεο ακκσλέαο. 

Σν ζχζηεκα ζα πξΫπεη λα απνηειεέηαη απφ: 





 

 

Γχν δνζνκεηξηθΫο αληιέεο ζεηηθάο κεηαηφπηζεο (1 ζε ιεηηνπξγέα + 1 εθεδξηθά), δηαθξαγκαηηθνχ ηχπνπ, 

απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, ξπζκηδφκελεο παξνράο, κε ξχζκηζε ηεο ζπρλφηεηαο εκβνιηζκψλ, ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. 

Ο ειεθηξνληθφο θιπ. εμνπιηζκφο ηεο θΪζε αληιέαο, ζα βξέζθεηαη εληφο πιαζηηθνχ θειχθνπο πνπ ζα ηνλ 

πξνζηαηεχεη πιάξσο απφ ηηο δηαβξσηηθΫο επηδξΪζεηο ηνπ ρεκηθνχ δηαιχκαηνο. Θα δηαζΫηεη νπσζδάπνηε εχξνο 

ξχζκηζεο παξνράο απφ 0,0025 l/hr (ειΪρηζηε) Ϋσο 7,5 l/hr(κΫγηζηε) θαη  ζα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγάο 

ιεηηνπξγέαο εέηε ζε πξφγξακκα ρεηξνθέλεηνπ ειΫγρνπ εέηε ζε πξφγξακκα ειΫγρνπ κΫζσ παικψλ γηα ηε 

ζπλδπαζκΫλε ιεηηνπξγέα κε ζπζηάκαηα κΫηξεζεο θαη ειΫγρνπ. Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγάο 

ιεηηνπξγέαο κΫζσ αλαινγηθνχ ζάκαηνο 0-20 mA / 4-20 mA, φηαλ ε ηηκά ζα πΫθηεη θΪησ απφ 2 mA ά ζα 

παξνπζηΪδεηαη δηαθνπά θαισδένπ ά ζθΪικα εθπνκπάο ζάκαηνο ε αληιέα ζα ηέζεηαη ζε θαηΪζηαζε ζπλαγεξκνχ 

(alarm) θαη ζα ζηακαηΪ. ηελ νζφλε γξαθηθψλ ηχπνπ LC ηεο αληιέαο ζα παξνπζηΪδνληαη πιεξνθνξέεο 

θαηΪζηαζεο φπσο εέλαη ε παξνρά δνζνκΫηξεζεο, ην επηιεγκΫλν πξφγξακκα ιεηηνπξγέαο θαη ε θαηΪζηαζε 

ιεηηνπξγέαο. ΣΫινο, ε δνζνκεηξηθά αληιέα ζα κπνξεέ λα ζηακαηάζεη κΫζσ ελφο εμσηεξηθνχ παικνχ, π.ρ. απφ Ϋλαλ 

ζΪιακν ειΫγρνπ. Θα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα κΫζσ κνλΪδαο ειΫγρνπ δηπιάο ζηΪζκεο λα ειΫγρεη ηε ζηΪζκε ηνπ 

δνρεένπ εέηε ιφγσ Ϋιιεηςεο πγξνχ εέηε ιφγσ ρακειάο ζηΪζκεο. 

Θα ζπλνδεχεηαη απφ θΪδν δηαιχκαηνο θαηαζθεπαζκΫλν απφ πςειάο πνηφηεηαο βηνκεραληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

πνιπαηζπιΫλην ρσξεηηθφηεηαο ηνπιΪρηζηνλ 300 lt. Ο θΪδνο ζα θΫξεη ζχζηεκα ππεξρεέιηζεο, δεέθηε ζηΪζκεο, 

πψκα εθθΫλσζεο θαη ζα δηαζΫηεη θινηΫξ πνπ ζα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγέα ηεο αληιέαο θαη ηαπηφρξνλα ζα παξΫρεη 

ζάκα alarm (θαη ζην PLC κε θσηεηλά ζάκαλζε) ζε πεξέπησζε πνπ αλαισζεέ ε πνζφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο θαη ε 

ζηΪζκε ηνπ κεησζεέ θΪησ απφ ην πξνθαζνξηζκΫλν φξην. Όια ηα κΫξε πνπ Ϋξρνληαη ζε επαθά κε ην ρεκηθφ 

δηΪιπκα, πρ  πνδνβαιβέδεο, βαιβέδεο αλαξξφθεζεο, βαιβέδεο θαηΪζιηςεο, βαιβέδεο Ϋθρπζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη 

θαηαζθεπαζκΫλα απφ θαηΪιιεια πιηθΪ ηα νπνέα εέλαη αλζεθηηθΪ ζην ρεκηθφ δηΪιπκα. 

Θα θΫξεη ιεθΪλε ζπιινγάο πηζαλψλ δηαξξνψλ θαηαζθεπαζκΫλν απφ πςειάο πνηφηεηαο βηνκεραληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνιπαηζπιΫλην, πΪλσ ζηελ νπνέα ζα εδξΪδεηαη ν θΪδνο κε ην ππνρισξηψδεο λΪηξην. Ο δε φγθνο 

ηνπ ζα εέλαη αλΪινγνο ηνπ κεγΫζνπο ηνπ θΪδνπ. 

8.2. Πνιπζηξσκαηηθά θίιηξα άκκνπ 

Σν λεξφ θαηφπηλ, ζα νδεχεη πξνο ηνλ απηφκαην ζηαζκφ πνιπζηξσκαηηθψλ θέιηξσλ Ϊκκνπ, φπνπ ζα 

θαηαθξαηνχληαη ε ζνιφηεηα, αησξνχκελα ζσκαηέδηακε κε κΫγεζνο κεγαιχηεξν ησλ 20κm θαζψο επέζεο θαη ηα 

πξντφληα νμεέδσζεο ηνπ ζηδάξνπ θαη ηνπ καγγαλένπ. 

Χο δηεζεηηθΪ κΫζα ρξεζηκνπνηνχληαη πςειάο πνηφηεηαο ρΪιηθαο ραιαδέα, ραιαδηαθά Ϊκκνο θαη αλζξαθέηεο ζε 

δηαθνξεηηθΫο θνθθνκεηξέεο θαη εηδηθφ βΪξνο, ηα νπνέα δηαζηξψλνληαη δηαδνρηθΪ κΫζα ζε θΪζε θέιηξν.Ο 

Τπνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζα πεξηγξΪθεη αλαιπηηθΪ ηα πιηθΪ πιάξσζεο ηνπ θέιηξνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηηο 

ηδηφηεηΫο ηνπο, φπσο θνθθνκεηξέα (mm), πΪρνο θΪζε ζηξψζεο (mm), βΪξνο θΪζε ζηξψζεο (kg) θαη εηδηθφ βΪξνο 

θΪζε πιηθνχ (g/cm³). Θα παξνπζηΪζεη αλαιπηηθΪ ηα πιηθΪ πιάξσζεο ηνπ θέιηξνπ θαη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο 

πνπ πεξηΫρνληαη ζ‟ απηΪ. Σα εηδηθΪ πιηθΪ ηα νπνέα ζα απαξηέδνπλ ηηο δηΪθνξεο ζηξψζεηο θέιηξαλζεο, πξΫπεη λα 

εέλαη πςειάο αληνράο, ηφζν ζηηο ηξηβΫο φζν θαη ζηνλ ρξφλν θαη επέζεο δελ πξΫπεη λα πξνζδέδνπλ ρξψκα, γεχζε ά 

νζκά ζην θαη‟ επεμεξγαζέα λεξφ θαη ζα ζπλνδεχνληαη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξΪο απφ ηερληθΪ 

θπιιΪδηα, θπιιΪδηα ζηνηρεέσλ αζθαιεέαο πιηθνχ. Σα θέιηξα ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ δΫθα (10) θαη ζα θΫξνπλ 

επηθΪλεηα θέιηξαλζεο ηνπιΪρηζηνλ 1,16 m² κε ξπζκφ ξνάο αλΪ θέιηξν 13,0 m³/h κΫγηζην θαη κΫγηζηε αληνρά ζε 

πέεζε ην ειΪρηζην 6 bar.ΚΪζε πξνζθεξφκελν θέιηξν ζα θΫξεη θαηΪιιειν πιάζνο απηφκαησλ πλεπκαηηθψλ θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ βαιβέδσλ γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ θαη ηελ δηαδηθαζέα θαζαξηζκνχ ηνπ, 

θαηαζθεπαζκΫλεο εμ‟ νινθιάξνπ απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ δηΪβξσζε. Ο αξηζκφο ησλ θέιηξσλ θαη ε πνζφηεηα 

ησλ πιηθψλ πιάξσζεο, ζα εέλαη ηΫηνηνο ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε θαηΪιιειε ηαρχηεηα δηΫιεπζεο ζε ζπλΪξηεζε 

κε ηελ Ϊξηζηε θαζαξφηεηα. Σα θέιηξα ζα θαζαξέδνληαη αλΪινγα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο ηνπ θαηαζθεπαζηά. Απηφ ζα 

γέλεηαη κε ηε βνάζεηα απηνκαηηζκψλ πνπ ζα αληηζηξΫθνπλ ηε ξνά εληφο ηνπ θέιηξσλ (backwash), παξαζχξνληαο 

ηηο επηθαζέζεηο (ζε θακέα πεξέπησζε ν θαζαξηζκφο απηφο δελ ζα εέλαη επηβιαβάο θαη δελ ζα κεηψλεη ηε δσά ησλ 

θέιηξσλ). Καηφπηλ ηα θέιηξα ζα μεπιΫλνληαη θαη θαηΪ ηελ θαλνληθά ξνά παξαζχξνληαο νπνηαδάπνηε Ϊιιε 

επηθΪζηζε πνπ ηπρφλ δελ απνκαθξχλζεθε πξνεηνηκΪδνληαο ηα πΪιη γηα θαλνληθά ιεηηνπξγέα. Οη Ϋμνδνη ησλ 

απνρεηεχζεσλ ησλ θέιηξσλ (αληέζηξνθεο πιχζεο θαη θαλνληθάο πιχζεο) ζα εέλαη εθνδηαζκΫλεο κε ξπζκηζηΫο 

ξνάο γηα ηελ ηάξεζε ησλ ζσζηψλ παξνρψλ (επέ πνηλά απνθιεηζκνχ). ρεηηθΪ ζηνηρεέα ζα δνζνχλ ζηηο ηερληθΫο 

πξνζθνξΫο. Ζ ιεηηνπξγέα ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ θέιηξσλ ζα ειΫγρεηαη νπσζδάπνηε απφ ηελ θεληξηθά νζφλε 

αθάο βηνκεραληθνχ ηχπνπ επξεέαο ζΫαζεο(PLC), κε ηε βνάζεηα ηεο νπνέαο ζα πξνγξακκαηέδεηαη θαη ζα 

εθηεινχληαη απηφκαηα νη θχθινη πιχζεο. Με ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζα εέλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηΪξθεηαο θαη ηεο πεξηνδηθφηεηαο θΪζε θχθινπ θαη ν Ϋιεγρνο ησλ αληέζηνηρσλ απηφκαησλ βαιβέδσλ. Οη 

δηαδηθαζέεο απηΫο ζα κπνξνχλ λα γέλνληαη θαη κε ρεηξνθέλεηεο εληνιΫο φηαλ ν εθΪζηνηε ρεηξηζηάο ην επηζπκεέ.Σα 

θέιηξα ζα δηαζΫηνπλ απηφκαηεο βΪλεο γηα λα εθηεινχληαη ηα δηΪθνξα ζηΪδηα πιχζεο. Σα δνρεέα ησλ θέιηξσλ ζα 

εέλαη βαξΫσο βηνκεραληθνχ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκΫλα απφ πνιπεζηΫξα εληζρπκΫλν κε παιφλεκα (FRP), κε κεγΪιε 





 

 

αληνρά ζηε δηΪβξσζε θαη ζα Ϋρνπλ κΫγηζηε πέεζε ιεηηνπξγέαο ηνπιΪρηζηνλ 6 barθαη θΫξνπλ βαιβέδα εμαεξηζκνχ 

ζην Ϊλσ κΫξνο. Όιεο νη ζσιελψζεηο θαη ηα πδξαπιηθΪ εμαξηάκαηα, ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλα απφ PVC ά Ϊιιν 

ζπλζεηηθφ πιηθφ πςειάο αληνράο ζηε δηΪβξσζε θαη ηηο πηΫζεηο ιεηηνπξγέαο.Σα παξαπΪλσ ηερληθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, πξΫπεη λα επηβεβαηψλνληαη απφ ην πξνζπΫθηνπο θαη ην αλαιπηηθφ 

ηερληθφ εγρεηξέδην ηνπ εξγνζηαζένπ θαηαζθεπάο ηνπ θέιηξνπ, ηα νπνέα ζα ππνβιεζνχλ ζηελ πξνζθνξΪ. 

Σα θέιηξα ζα ζπλδΫνληαη κε θαηΪιιειν γηα ηελ ιεηηνπξγέα ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο βαιβέδσλ αεξνζπκπηεζηά (air - 

compressor). Ο αεξνζπκπηεζηάο ζα θΫξεη κεηαμχ Ϊιισλ, θέιηξν εηζαγσγάο Ϊεξα, ζπζθεπά αζθαιεέαο, ζχζηεκα 

απηφκαηεο απνζηξΪγγηζεο ζπκππθλσκΪησλ θαη ξπζκηζηά πέεζεο. 

8.3 Τθηζηάκελε δεμακελή απνζήθεπζεο παξαγφκελνπ λεξνχ (πδαηφππξγνο) 

Ζ απνζάθεπζε ηνπ παξαγφκελνπ πφζηκνπ λεξνχ ζα γέλεηαη ζε πθηζηΪκελε δεμακελά (πδαηφππξγνο) ζην ρψξν 

εγθαηΪζηαζεο ηεο κνλΪδαο θαη ζα ζπλδεζεέ κε θαηΪιιειν ζχζηεκα ειΫγρνπ ηεο ζηΪζκεο ηεο (start - stop). 

8.4 σιελψζεηο 

Οη ζσιελψζεηο θαη ηα εμαξηάκαηΪ ηνπο (γξακκά παξνράο λεξνχ, Ϋμνδνο πφζηκνπ λεξνχ θιπ.), ζα εέλαη απφ PVC, 

θαηΪιιειεο πέεζεο ιεηηνπξγέαο (ηνπιΪρηζηνλ 16bar), κε ηνμηθφ, θαηΪιιειν γηα εγθαηαζηΪζεηο πφζηκνπ λεξνχ 

πςειάο αληνράο ζηε δηΪβξσζε. 

8.5 Όξγαλα ειέγρνπ 

ηελ πξνζθεξφκελε κνλΪδα επεμεξγαζέαο λεξνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα απαξαέηεηα φξγαλα ειΫγρνπ ηα νπνέα ζα 

επηηεξνχλ πιάξσο ηελ φιε δηεξγαζέα (πηΫζεηο, ξνΫο, παξΪκεηξνη ιεηηνπξγέαο θέιηξσλ, θαζαξηζκφο απηψλ, 

ιεηηνπξγέα φισλ ησλ δνζνκεηξεηψλ θ.Ϊ.). 

ΚαηΪ ηε ιεηηνπξγέα ηεο θΪζε κνλΪδαο ζα ειΫγρνληαη νη εμάο παξΪκεηξνη: 

- Παξνρά, πέεζε,pΖ, ειεχζεξν ριψξην. 

Αλαιπηηθφηεξα ηα ειΪρηζηα απαηηνχκελα φξγαλα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ εέλαη ηα εμάο: 

- Μαλφκεηξα αλνμεέδσηα ζε θΪζε αληιέα (φια ηα καλφκεηξα ζα εέλαη πγξνχ ηχπνπ). 

- Μαλφκεηξα αλνμεέδσηα ζηελ εέζνδν θαη Ϋμνδν ησλ πνιπζηξσκαηηθψλ θέιηξσλ Ϊκκνπ. 

- ΜεηαβηβαζηΫο πέεζεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλπνιπζηξσκαηηθψλ θέιηξσλ Ϊκκνπ. 

- Μεηαβηβαζηάο ξνάο ζηελ παξνρά ηνπ επεμεξγαζκΫλνπ λεξνχ πξνο ηνλ πδαηφππξγν. 

- Φεθηαθφο κεηξεηάο pH θαη ζχζηεκα αλακεηΪδνζεο γηα ηνλ Ϋιεγρν ηνπ παξαγφκελνπ λεξνχ. 

- Φεθηαθνέ κεηξεηΫο ειεχζεξνπ ρισξένπ θαη ζπζηάκαηα αλακεηΪδνζεο πξηλ θαη κεηΪ ηε ζπζηνηρέα ησλ 

πνιπζηξσκαηηθψλ θέιηξσλ Ϊκκνπ. 

Οπνηνδάπνηε αθφκε φξγαλν δελ αλαθΫξεηαη, αιιΪ θξέλεηαη απαξαέηεην απφ ηνλ Τπνςάθην ΑλΪδνρν γηα ηνλ 

πιάξε Ϋιεγρν θαη ηελ πξνζηαζέα ηεο κνλΪδαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Σα φξγαλα ειΫγρνπ, ζα δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγέα ηεο κνλΪδαο αλ ππΪξμεη θΪπνην πξφβιεκα ά ππΫξβαζε ησλ 

θαζνξηζκΫλσλ νξέσλ. Όιεο νη παξαπΪλσ δηαηΪμεηο ειΫγρνπ θαη πξνζηαζέαο, ζααπνηππψλνληαη επθξηλψο θαη 

αλαιπηηθΪ ζην δηΪγξακκα ξνάο πνπ ζα ππνβιεζεέκε ηελ πξνζθνξΪ (επέ πνηλά απνθιεηζκνχ). 

8.6 Γηαηάμεηο αζθαιείαο ηεο κνλάδαο 

Γηα ηελ απφιπηε πξνζηαζέα ηεο κνλΪδαο απφ εθηφο παξακΫηξσλ ιεηηνπξγέεο, ζα ππΪξρνπλ δηαηΪμεηο αζθαιεέαο, 

νη νπνέεο ζα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ πέλαθα ειΫγρνπ θαη ην θεληξηθφ PLC γηα λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγέα ηνπο ά λα 

δψζνπλ ζπλαγεξκφ, αλ απηφ ρξεηαζηεέ. 

Οη δηαηΪμεηο απηΫο εέλαη: 

- Μαγλεηνζεξκηθφο δηαθφπηεο ζε θΪζε ειεθηξνθηλεηάξα. 

- Πξνζηαζέα φισλ ησλ αληιηψλ απφ ¨ελ μεξψ¨ ιεηηνπξγέα. 

- Δπηηεξεηάο θΪζεσλ θαη ηΪζεο. 

- Απηνκαηηζκφο δηαθνπάο ιφγσ πςειάο πηψζεο πέεζεο ζηα πνιπζηξσκαηηθΪ θέιηξα Ϊκκνπ θαη απηφκαην 

ζηακΪηεκα ηεο κνλΪδαο θαη Ϋλαξμε Ϋθπιπζεο. 

- πλαγεξκφο ιφγσ πςειάο ά ρακειάο ηηκάο ηνπ pΖ, ζηελ γξακκά πφζηκνπ λεξνχ, αλεμΪξηεηα απφ ην 

ζχζηεκα απηφκαηεο ξχζκηζάο ηνπο θαη ηνπ απηφκαηνπ ζηακαηάκαηφο ηνπο, πξνθεηκΫλνπ λα επαλΫιζεη ην pH 

ζε απαηηνχκελεο ηηκΫο. 

- χζηεκα πξνζηαζέαο φισλ ησλ αληιηψλ ηξνθνδνζέαο απφ "ελ μεξψ" ιεηηνπξγέα. 

- Όξην πςειάο θαη ρακειάο ζηΪζκεο ζηε δεμακελά πξνζσξηλάο απνζάθεπζεο αλεπεμΫξγαζηνπ λεξνχ. 





 

 

- Όξην πςειάο θαη ρακειάο ζηΪζκεο ζηε δεμακελά απνζάθεπζεο παξαγφκελνπ λεξνχ (πδαηφππξγνο). 

Οπνηαδάπνηε δηΪηαμε απηνκαηηζκνχ θξηζεέ απαξαέηεηε γηα ηε ζσζηά θαη αζθαιά ιεηηνπξγέα ηεο κνλΪδαο θαη 

θπξέσο ηελ πξνζηαζέα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

8.7 Πίλαθαο ειέγρνπ 

Ζ κνλΪδα ζα θΫξεη Ϋλαλ πέλαθα ιεηηνπξγέαο πνπ ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθΫοVDEθαη ηα ΔπξσπατθΪ πξφηππα κε πηζηνπνηεηηθφ CE, θαηεγνξέα πξνζηαζέαο ΗΡ54, κε ειΪρηζην 

ρψξν 20% θελφ, εηζφδνπο θαισδέσλ απφ θΪησ, κε μεθΪζαξε δξνκνιφγεζε θαισδέσλ κε θαζνξηζκΫλα ρξψκαηα, 

κε εμαεξηζκφ θακπέλαο ζχκθσλα κε ηηο ζεξκηθΫο απαηηάζεηο, κε αλΪπηπμε θαη εθαξκνγά εηθφλσλ ινγηζκηθνχ θαη 

επεμεξγαζέαο, επεμεξγαζέα θαη νπηηθνπνέεζε φισλ ησλ ςεθηαθψλ ηηκψλ, εγγξαθά θαη εκθΪληζε φισλ ησλ 

400Vθηλεηάξσλ. Με ηνλ πέλαθα ζα ζπλδΫνληαη φιεο νη δηαηΪμεηο αζθαιεέαο θαη ηα φξγαλα ειΫγρνπ, ψζηε λα εέλαη 

δπλαηφο ν πιάξεο Ϋιεγρνο ηεο κνλΪδαο. Θα Ϋρεη ελζσκαησκΫλν θεληξηθφ βηνκεραληθφ PLC γλσζηνχ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ θαη ζα ειΫγρεη απφιπηα ηνλ θχθιν ιεηηνπξγέαο ηεο κνλΪδαο επεμεξγαζέαο.Θα θΫξεη 

βηνκεραληθά νζφλε αθάο ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθνληαη επδηΪθξηηα νη ηξΫρνπζεο ελδεέμεηο ηηκψλ γηα φια ηα 

απαξαέηεηα θπζηθΪ κεγΫζε ιεηηνπξγέαο (π.ρ. πηΫζεηο ιεηηνπξγέαο ζε φια ηα ζεκεέα, παξνρΫο αλεπΫξγαζηνπ θαη 

πφζηκνπ λεξνχ, pHπαξαγφκελνπ θαη πφζηκνπ θ.α.). ηελ νζφλε αθάο ζα πξΫπεη λα παξνπζηΪδεηαη κε αθξέβεηα θαη 

θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξάζηε-ρεηξηζηά ην ζχλνιν ησλ ζηαδέσλ επεμεξγαζέαο πνπ καδέ κε ηηο ελδεέμεηο ησλ  

ηξερνπζψλ ηηκψλ ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ ζηελ Διιεληθά γιψζζα ζα παξΫρεη πιάξε εηθφλα θαη αληέιεςε ηεο 

ηξΫρνπζαο θαηΪζηαζεο ηεο εγθαηΪζηαζεο. ε πεξέπησζε ζθΪικαηνο απηφ ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ζηελ νζφλε 

αθάο , ψζηε λα εέλαη δπλαηφο ν εχθνινο εληνπηζκφο ηεο ζΫζεο ζθΪικαηνο κε ρξάζηκν ζρφιην, θαη ζηε ζπλΫρεηα ζα 

απνζεθεχεηαη νπσζδάπνηε ζηε κλάκε ψζηε λα κπνξεέ ν ρξάζηεο λα ηα δεη ζηελ νζφλε. Θα απνζεθεχεη ζηε κλάκε 

ηα ηειεπηαέα ζθΪικαηα πνπ Ϋρνπλ θαηαγξαθεέ, ψζηε λα κπνξεέ ν ρξάζηεο λα ηαδηαβΪζεη ζηελ νζφλε θαη λα 

ζρεκαηέζεη πιάξε εηθφλα ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο εγθαηΪζηαζεο. 

ΜηκηθΪ δηαγξΪκκαηα κε δηαθξηηηθΫο ελδεέμεηο ιπρληψλ θαη ρσξέο ζπλερά Ϋλδεημε ηεο ζηηγκηαέαο ηηκάο ησλ 

παξακΫηξσλ ιεηηνπξγέαο  ζε ηαπηφρξνλε παξνπζέαζε ζηελ νζφλε δελ γέλνληαη απνδεθηΪ θαη απνξξέπηνληαη. Οη 

ιεηηνπξγέεο θαη νη ζπλαγεξκνέ (alarm) ζα παξνπζηΪδνληαη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ ζηελ νζφλε αθάο κε Ϋλδεημε 

θφθθηλεο ιπρλέαο θαη αληέζηνηρεο ελδεέμεηο-παξαηεξάζεηο. Θα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα λα δηαθφπηεη απηφκαηα ε 

ιεηηνπξγέα ηεο κνλΪδαο, αλ μεπεξαζηνχλ θΪπνηα φξηα, ά παξνπζηαζηεέ δπζιεηηνπξγέα γεληθφηεξα. Ο πέλαθαο 

ειΫγρνπ ζα εέλαη γηα ιφγνπο αζθαιεέαο θαη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, μερσξηζηφο ηνπ ειεθηξηθνχ πέλαθα ηζρχνο θαη 

ζα ιεηηνπξγεέ ζε ρακειά ηΪζε 24VDC. Θα εγθαηαζηαζεέ θαηΪιιειε ειεθηξνληθά κνλΪδα (ζχζηεκα 

ηειεεηδνπνέεζεο), ε νπνέα ζα ζηΫιλεη πιεξνθνξέεο ζε θηλεηφ ηειΫθσλν γηα λα γέλεηαη Ϋιεγρνο απφ θηλεηφ. Θα 

ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα απνζηνιάο SMS ζηε κνλΪδα απηά κε εξψηεζε ζε πνηα θαηΪζηαζε βξέζθεηαη ε κνλΪδα, 

εΪλ ε κνλΪδα βξέζθεηαη ζε ιεηηνπξγέα ά εΪλ εέλαη ζηακαηεκΫλε, εΪλ ην θέιηξν ζνιφηεηαο εέλαη ζε δηαδηθαζέα 

πιχζεο θιπ. ΔΪλ ζπκβεέ θΪπνηνο ζπλαγεξκφο (alarm) ε ζπζθεπά ζα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηΫιλεη κάλπκα ζε 

ζπγθεθξηκΫλα θηλεηΪ (θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο ΑλαζΫηνπζαοΑξράο). Δπέζεο, ζα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ζηΫιλνληαο 

Ϋλα κάλπκα λα γέλεηαη παχζε ά εθθέλεζε ηνπ ζπζηάκαηνο απφ ην θηλεηφ. Θα παξαδνζεέ ζε θαηΪιιειν ςεθηαθφ 

κΫζν, ινγηζκηθφ θαλνληθνπνέεζεο ηεο ιεηηνπξγέαο θαη Ϋιεγρνο απφδνζεο ηεο κνλΪδαο. 

Σν ινγηζκηθφ ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ Ϊδεηα ρξάζεο ά αληέζηνηρε 

βεβαέσζε παξαρψξεζεο ρξάζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ πξνκεζεπηά πξνο ηνλ αγνξαζηά θαη ζα ηξΫρεη ζε 

πεξηβΪιινλ “WINDOWS”. Ζ Ϊδεηα ρξάζεο ινγηζκηθνχ ά ε βεβαέσζε παξαρψξεζεο ηνπ ζα πξΫπεη λα 

ζπκπεξηιακβΪλεη θαη Οδεγέεο Υξάζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα πιάξε δηαρεέξηζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

Όια ηα ζάκαηα απφ ηα φξγαλα ειΫγρνπ θαη κΫηξεζεο ζα κεηαθΫξνληαη νπσζδάπνηε θαη ζην PLC θαη ζα 

αλαγξΪθνληαη θαη ζηελ νζφλε αθάο. ΣΫινο, ζηνλ πέλαθα ειΫγρνπ ζα ππΪξρεη κνλΪδα  UPS θαηΪιιειεο ηζρχνο θαη 

ρσξεηηθφηεηαο (AHr), Ϋηζη ψζηε ζε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ειεθηξηθάο παξνράο λα Ϋρνπκε ιεηηνπξγέα ηνπ 

ζπζηάκαηνο απηνκαηηζκνχ θαη ηεο δηΪηαμεο. 

8.8 Πίλαθαο ηζρχνο 

Ο πέλαθαο ηζρχνο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο , πξφηππα θαη πηζηνπνηεηηθΪ φπσο 

απηΪ αλαθΫξνληαη ζηνλ Πέλαθα Έιεγρνπ . Θα πεξηιακβΪλεη ηα θπθιψκαηα ηζρχνο ησλ αληιηψλ ηξνθνδνζέαο, ησλ 

δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ θαη ηνπο απαξαέηεηνπο ξπζκηζηΫο ζηξνθψλ.  Θα παξΫρεη ειεθηξηθά ηξνθνδνζέα ζε φια ηα 

ειεθηξνληθΪ φξγαλα ηνπ ζπζηάκαηνο. ΣΫινο, ζα ζπλεξγΪδεηαη κε ηνλ ειεθηξνληθφ πέλαθα ειΫγρνπ (PLC) θαη ζα 

θΫξεη ζάκαλζε .Ο πέλαθαο ηζρχνο ζα εέλαη γηα ιφγνπο αζθαιεέαο μερσξηζηφο ηνπ πέλαθα ειΫγρνπ. 

8.9 Λεηηνπξγία κνλάδαο 

Όηαλ κηα κνλΪδα ηεζεέ ζε ιεηηνπξγέα, ζα αξρέδεη απηφκαηα ε ηξνθνδνζέα λεξνχ παξνράο. Αλ φιεο νη παξΪκεηξνη 

(ξνΫο, πηΫζεηο, pH, ζηΪζκεο δεμακελψλ .ιπ.) βξέζθνληαη εληφο ησλ απνδεθηψλ νξέσλ, ε ιεηηνπξγέα ζα ζπλερέδεηαη 





 

 

θαλνληθΪ, δηαθνξεηηθΪ ζα δηαθφπηεηαη απηφκαηα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

κεραλεκΪησλ. 

 

9. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΧΝ (CONTAINERS) ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ κνλΪδα επεμεξγαζέαο λεξνχ (εθηφο αληιηψλ πξνψζεζεο θαη κνλΪδαο δνζνκΫηξεζεο ππνρισξηψδνπο λαηξένπ 

πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην πθηζηΪκελν θηέξην ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ δέπια ζηε δεμακελά αλεπεμΫξγαζηνπ λεξνχ) ζα 

ηνπνζεηεζεέ ζε 3 εκπνξεπκαηνθηβψηηα (containers) θαηαιιάισλ δηαζηΪζεσλ. Σα εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

(containers) ζα δηαζΫηνπλ ελζσκαησκΫλν, ην πξνθαηαζθεπαζκΫλν ζχζηεκα πνιπζηξσκαηηθψλ θέιηξσλ. 

ρεδηαζκφο: ΚΪζε εκπνξεπκαηνθηβψηην ζα δηαζΫηεη 1 δηπιά πφξηα, 1 πφξηα γηα πξνζσπηθφ θαη ειεχζεξε δηΫιεπζε 

κεηαμχ ηνπο, αλνέγκαηα ζηνπο ηνέρνπο γηα ζπλδΫζεηο ζσιελψζεσλ θαη θαισδέσζε. Θα ππΪξρνπλ επέζεο 

πδξαπιηθΪ ζεκεέα ζχλδεζεο κΫζα ζε θΪζε θηβψηην, θνληΪ ζηνλ ηνέρν θαη ειεθηξηθφ ζεκεέν ζχλδεζεογηα ηνλ 

θεληξηθφ πέλαθα δηαθνπηψλ θαη ειΫγρνπ. 

ΣερληθΪ δεδνκΫλα θΪζε εκπνξεπκαηνθηβσηένπ (container): 

Μάθνο 6058 m

m 

ΠιΪηνο 2438 m

m 

Ύςνο 2896 m

m 
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Ο πληάμαο 
 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

ΓΑΣΟΤΝΖ 23-11-2021 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ Πξντζηακέλε Γηεύζπλζεο α/α 
 
 
 
 

Γέζπνηλα Σζάθα 
Υεκηθόο Μεραληθόο  

κε βαζκό Α' 
 
 
 
 
 
 

Γέζπνηλα Σζάθα 
Υεκηθόο Μεραληθόο  

κε βαζκό Α΄ 





 

 

Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξέεο.   : Υαηδφπνπινο Φψηηνο 

ΣειΫθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV –  ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

 

                        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

α/α Πεξηγξαθά Δέδνπο Μ.Μ. Πνζ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(ζε επξψ) 

ΓΑΠΑΝΖ 

(ζε επξψ) 

1 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 

ΣΔΜ 1 322.580,65 322.580,65 

 

 

 

  
ΦΠΑ 24% 77.419,35 

   Γεληθφ 

χλνιν (€) 
400.000,00 

   

 

                    

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 
ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

         ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ : 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ» 

 

Αξ.Μει.: 78/21  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00  € ΜΔ Φ.Π.Α. 

24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΔ 055 - ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ 

ΠΖΝΔΗΟΤ 
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ΦΩΣΗΟ ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

ΓΑΣΟΤΝΖ 23-11-2021 
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ Πξντζηακέλε Γηεύζπλζεο α/α 
 
 
 
 

Γέζπνηλα Σζάθα 
Υεκηθόο Μεραληθόο  

κε βαζκό Α' 
 
 
 
 
 
 

Γέζπνηλα Σζάθα 
Υεκηθόο Μεραληθόο  

κε βαζκό Α΄ 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr




 

 

Μζροσ Ι: Ρληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ και την 

αναθζτουςα αρχή ή τον αναθζτοντα φορζα 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-  

 

 

 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

 

Ρροςωρινόσ αρικμόσ 

προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ [], 

θμερομθνία *+, ςελίδα *+ 

Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα 

είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. 

παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν) 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: 

(π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ 

ςτο ΚΘΜΔΘΣ+) 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο 

κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςησ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημζνο Ζντυπο 

Υπεφθυνησ Δήλωςησ (ΤΕΥΔ) 





 

 

 

 

Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςημη ονομαςία: ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει: 099663921 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον 

υπάρχει): https://dimos-pineiou.gr/ 

Ρόλη: ΓΑΣΟΤΝΗ 

Οδόσ και αριθμόσ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 30 

Ταχ. κωδ.: 27300 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: ΣΑΦΑ ΓΔΠΟΙΝΑ 

Τηλζφωνο: 2623360732 

φαξ: 

Θλ. ταχ/μείο: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

Χϊρα: GR 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Τίτλοσ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΟΤ ΓΑΣΟΤΝΗ 

Σφντομθ περιγραφι: 

Η κνλάδα επεμεξγαζίαο λεξνχ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνηλφηεηα Γαζηνχλεο , 

Γήκνπ Πελεηνχ κε δπλακηθφηεηα 150 m3/h & κέζνδν επεμεξγαζίαο ηελ θίιηξαλζε .Οη 

δηαξθψο απμαλφκελεο αλάγθεο χδξεπζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο ππνρξεψλνπλ 

ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ γεσηξήζεσλ, αθφκε θαη απηψλ πνπ εκθαλίδνπλ 

αθαηαιιειφηεηα απφ άπνςε θπξίσο Μαγγαλίνπ , ηδήξνπ & ακκσλίαο. Οη 

εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ ζα ηξνθνδνηνχληαη κε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 

απφ Γεμακελή εμηζνξξφπεζεο θαη ζα ην παξαδίδνπλ ζηελ ππάξρνπζα Γεμακελή 

απνζήθεπζεο (Γεμακελή Τδαηφππξγνπ) Οη αηρκέο δήηεζεο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηελ 

δεμακελή απνζήθεπζεο (Γεμακελή Τδαηφππξγνπ) 

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που 

αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα (εάν 

υπάρχει): 

 

 

 

 

 

 

https://dimos-pineiou.gr/
mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr




 

 

 

 

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα Επωνυμία: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Ωϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Ψ.Μ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; Ναη / 

Όρη 

Ο ΟΨ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

 





 

 

 

 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ο ΟΨ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

- 

Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 

- 

Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Ναη / Όρη 

 

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; 

Ναη / Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 





 

 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

O ΟΨ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Ψορείσ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα...): 

- 

Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ: 

- 

Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΨ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

Απάντθςθ: 

- 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Θμερομθνία γζννθςθσ: 

Τόποσ γζννθςθσ: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 





 

 

Ωϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων Βαςίηεται 

ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) 

θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

 

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

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

- 





 

 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Μέξνο ΗΗΗ: Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν εφαρμογι των 

λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: Συμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

 

 

 





 

 

 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαφκορά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί 

λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 





 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Απάτθ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί 

λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 





 

 

 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί 

λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ      τρομοκρατίασ 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί 

λα ηζρχεη; 

 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 





 

 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε 

θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί 

λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

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

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Καταβολι φόρων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο; 

 

 

 

Απάντθςθ: 





 

 

Ναη / Όρη 

Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:  

Ναη / Όρη 

Διευκρινίςτε: 

- 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 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; 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;  

Ναη / Όρη 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο 

κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 





 

 

Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:  

Ναη / Όρη 

Διευκρινίςτε:- 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 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; 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;  

Ναη / Όρη 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 





 

 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 





 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ρτϊχευςθ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε;  

Απάντηςη: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 





 

 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

                  Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο;  

                                                         Απάντηςη: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ;  

Απάντηςη: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 





 

 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  





 

 

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα;  

Απάντηςη: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 





 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο; 





 

 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ       ςφμβαςθσ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ή 

επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ πξνεγνχκελε 

ζχκβαζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 





 

 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ϊευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, απόκτθςθ 

εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα 

επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο  

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

-





 

 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο  

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 προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

βάζεη ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο/γλσζηνπνίεζεο ή ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο είλαη ν εμήο: 

Αρικμόσ ετϊν 

- 

Μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 





 

 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Σφςταςθ οικονομικοφ φορζα 

ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (νιηθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή 

άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

Ρροςδιορίςτε 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

Άλλεσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ 

Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, εάλ ππάξρνπλ, νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη: 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

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 προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: παραδόςεισ είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί 

Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ  αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: Καηά 

ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο παξαιήπηεο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία  έηε θαη λα επηηξέπνπλ 

ηελ ηεθκεξίσζε πείξαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

Ρεριγραφι 

- 

Ροςό 

 

Θμερομθνία Ζναρξθσ - Θμερομθνία Λιξθσ 

.. - .. 

Αποδζκτεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

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 προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 

προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 

Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
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Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

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:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Λήμε  

Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη 

απφ απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ,εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε. Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, 

αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ζπκπξάμεηο 

θαηλνηνκίαο κφλνλ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των (προ)επιλεγμζνων υποψθφίων 

Πιεξνί ηα εθαξκνζηέα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή ηνπο θαλφλεο,  ψζηε λα 

πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη 

νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή άιιεο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, λα αλαθέξεηε γηα θάζε έλα αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Απάντθςθ: 
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Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

 - 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Ψορζασ ζκδοςθσ 

- 

 Μζροσ VΛ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε 

ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 

παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 

έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο):  

Ηκεξνκελία 

Σφπνο  

Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – Τπεύζπλε Γήισζε πκκόξθσζεο)  

 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 

υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4Ν. 1599/1986 

ΠΡΟ
(1)

 
: 

 

 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ ΓΙΑ ...............................................  

0 - Η Όνομα: 
 

Επώνσμο: 
 

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα: 
 

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας: 
 

Ημερομηνία νέννηζης
<2)

:  

Σόπος Γέννηζης: 
 

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας: 
 

Σηλ: 
 

Σόπος Καηοικίας: Οδός: Αριθ: 
ΣΚ: 

 
 

 
Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax): 

 Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Σατσδρομείο

σ (Email): 

 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ 
(3)

, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 
1599/1986, δθλϊνω ότι: 

 

Συμμορφϊνομαι πλιρωσ με τισ Ρροδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ που ζχουν τεκεί ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν με αρ. πρωτ. …………………… 

Θμερομθνία: ................................................................................................................................................................................................................. 20 

......................................................................................................................................................................... ...... 

. 

Ο - Θ Δθλ. 

 

(Υπογραφι) 

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ 

αίτθςθ. Αναγράφεται ολογράφωσ. 

«Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν 
του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 

 

Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή)  

       

   
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε     :  Γ.Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                        Γαζηνχλε – Σ.Κ 27300 

Πιεξνθνξέεο : Φ, ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 

ΣειΫθσλν      : 26233.60719 

ΦΑΞ              : 26230.35897 

Δmail             : dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ :  

«Πξνκάζεηα Γηπιηζηεξένπ Γαζηνχλεο» 

 
Αξ. Μει . : 78/21  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00€ ΜΔ 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ :  
ΑΔ 055 – ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

α

/

α 

Πεξηγξαθά Δέδνπο  Μ.Μ. Π

ν

ζ. 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓ

Α  

(ζε επξψ) 

ΓΑΠΑΝΖ  

(ζε επξψ) 

1 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ 

ΓΑΣΟΤΝΖ 

 

ΣΔΜ 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 ΦΠΑ 

24% 

 

  Γεληθφ 

χλνιν 

 

 ……………………… 

(Τόποσ και θμερομθνία) 

Ο ΡΟΣΨΕΫΝ 

 

(Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα προμθκευτι) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗΗI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή)  

1. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ..................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ............................................... 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ)..................................  

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ).............................................  

Εγγφθςθ μασ υπ' αρικμ ............................. ποςοφ ........................................ ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ ....................................... υπζρ του 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ...................................... , 

ΑΨΜ: ................ (διεφκυνςθ) .............................................................................. , ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ............................... , ΑΨΜ: ......................  

(διεφκυνςθ) ............................................................................ ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) .......................... , ΑΨΜ: ....................... (διεφκυνςθ) ........................  

 

β) (πλιρθ επωνυμία) .......................... , ΑΨΜ: .......................(διεφκυνςθ) .........................  
 
 

γ) (πλιρθ επωνυμία)  ........................  , ΑΨΜ:  ....................  (διεφκυνςθ) 

 
 
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ 
ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν 
(αρικμό/θμερομθνία)  .......................  Διακιρυξθ  ..............................................  τθσ (Ανακζτουςασ Αρχισ, για τθν 
ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: "(τίτλοσ ςφμβαςθσ)"/ για το/α τμιμα/τα .....................  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου 
θ εγγφθςθ) κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν .................................................................................. ι 

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

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

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ Διακιρυξθσ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
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2. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ Θμερομθνία ζκδοςθσ 

 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ .............................  

 

Εγγφθςθ μασ υπ' αρικμ ............................. ποςοφ ........................................ ευρϊ. 

 
 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ 

υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ........................... , 

ΑΨΜ: ................ (διεφκυνςθ) .............................................................................. , ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ............................... , ΑΨΜ: .....................  

(διεφκυνςθ) ............................................................................ ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) .......................... , ΑΨΜ: ....................... (διεφκυνςθ) ....................  

β) (πλιρθ επωνυμία) .......................... , ΑΨΜ: .......................(διεφκυνςθ) .....................  

γ) (πλιρθ επωνυμία) ......................... , ΑΨΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................... 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ 
ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
 
 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των .../ τθσ υπ αρικ ............. ςφμβαςθσ "(τίτλοσ ςφμβαςθσ)", ςφμφωνα με 

τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ ............................. τθσ (Ανακζτουςασ Αρχισ). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ......................  
θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ................. (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν 
Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

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

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

3.ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ........................................ / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΩΟΛΟΥΜΕΝΫΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΩΑΝΛΚΫΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΫΝ ΔΘΜΟΣΛΫΝ 

ΕΓΫΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε.) 
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Θμερομθνία ζκδοςθσ ................................. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτοντοσ Ψορζα) Δθμοτικι Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Ορετιάδασ 

(Διεφκυνςθ Ανακζτοντοσ Ψορζα) ………………………… 

Εγγφθςθ μασ υπ' αρικμ ................... ποςοφ…………………………….ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ ……………………. 

υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ................................ , ΑΨΜ: 

............... (διεφκυνςθ) ............................................................... , ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) .......................... , ΑΨΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .............................................................. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ............................................., ΑΨΜ:..................... (διεφκυνςθ)………………………………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) ............................................., ΑΨΜ:..................... (διεφκυνςθ)………………………………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ............................................., ΑΨΜ:..................... (διεφκυνςθ)………………………………… 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, 
εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι λειτουργία του/ων τμιματοσ/των  5/ τθσ υπ αρικ ................. ςφμβαςθσ « .......... », 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία). ........................... Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ 6 ............................ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Ορεςτιάδασ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ  ςασ μζςα ςε. θμζρεσ 7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ................. (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ8) 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
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Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που 
ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυιςεων που 

ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο 

ΨΡΑ. Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ 
ςχετικι ςφμβαςθ. 

Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 

118/2007. Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο 
αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ 
διακιρυξθ. 

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΨΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IX – Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ιόγσλ απνθιεηζκνύ-θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο θαη απνδεηθηηθώλ κέζσλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

 
Σαρ.Γ/λζε     :  Γ.Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                        Γαζηνχλε – Σ.Κ 27300 

Πιεξνθνξέεο : Φ, ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 

ΣειΫθσλν      : 26233.60719 

ΦΑΞ              : 26230.35897 

Δmail             : dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ :  

«Πξνκάζεηα Γηπιηζηεξένπ Γαζηνχλεο» 

 
Αξ. Μει . : 78/21  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00€ ΜΔ 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ :  

ΑΔ 055 – ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ – ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ 
ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΩΝ ΜΔΩΝ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ) 

 

ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα-Πξνκάζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηάξην πνηνηηθάο 

επηινγάο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

2.2.3.1 Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεο 

γηα ηα αδηθάκαηα πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 

73 παξ. 1 λ. 4412/2016: 

πκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε 

Δλεξγεηηθά δσξνδνθέα θαηΪ ην ειιεληθφ 

δέθαην θαη ην δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

ΑπΪηε εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ 

ηεο Έλσζεο 

ΣξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα 

ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Ννκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηέαο 

Παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο 

αλζξψπσλ 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, 

ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο 

ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, πνπ λα 

Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιά ηνπ. 

Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη 

ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ 

απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 

2.2.3.1: α) επέζεκε δάισζε αξκφδηαο δεκφζηαο 

αξράο φηη δελ εθδέδεηαη ά φηη δελ θαιχπηεη φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εΪλ δελ θαζέζηαηαη 

δηαζΫζηκε  

κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) Ϋλνξθε 

βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε-κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 

ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο 

ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

2.2.3.2 Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ Ϋρεη 

αλεθπιάξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ 

θαηαβνιά θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνέα 

εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο φζν θαη ζηελ ΔιιΪδα, 

εΪλ εέλαη Ϊιιν απφ ηε ρψξα εγθαηΪζηαζεο 

Α) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρά ηνπ νηθεένπ 

θξΪηνπο- κΫινπο ά ρψξαο. Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά 

ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο 

Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ απηφ δελ 

θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.2. : 

α) επέζεκε δάισζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξράο φηη 

δελ εθδέδεηαη ά φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο (κφλν εΪλ δελ θαζέζηαηαη δηαζΫζηκε  
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ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα-Πξνκάζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηάξην πνηνηηθάο 

επηινγάο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis))  θαη β) Ϋλνξθε 

βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε-κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 

ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο 

ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

 

Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο:  

Φνξνινγηθά Δλεκεξφηεηα, Ϊιισο, ζηελ 

πεξέπησζε νθεηιάο, βεβαέσζε νθεηιάο πνπ 

εθδέδεηαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ., πνπ λα εέλαη ελ ηζρχ 

θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο  ά, ζηελ πεξέπησζε 

πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηά ρξφλνο ηζρχνο, πνπ 

λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιά ηεο.  

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αλεθπιάξσηεο 

ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά 

εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, ηφζν ζηε 

ρψξα ζηελ νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο φζν 

θαη ζην θξΪηνο κΫινο ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο ά ηνπ αλαζΫηνληα θνξΫα, εΪλ εέλαη 

Ϊιιν απφ ηε ρψξα εγθαηΪζηαζεο; 

Β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρά ηνπ νηθεένπ 

θξΪηνπο κΫινπο ά ρψξαο. Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε 

ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν 

ά πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.2: α) επέζεκε 

δάισζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξράο φηη δελ 

εθδέδεηαη ά φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

(κφλν εΪλ δελ θαζέζηαηαη δηαζΫζηκε  

κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) Ϋλνξθε 

βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε-κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 

ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο 

ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

 

Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο: 

Αζθαιηζηηθά Δλεκεξφηεηα Ϊιισο, ζηελ 

πεξέπησζε νθεηιάο, βεβαέσζε νθεηιάο πνπ 

εθδέδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ, πνπ λα εέλαη ελ ηζρχ 

θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο, ά ζηελ πεξέπησζε 

πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηά ρξφλνο ηζρχνο, πνπ 

λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιά ηεο (θαη νπνηνδάπνηε Ϊιινπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξΫα ζηνλ νπνέν ηπρφλ ππΪγεηαη)  

 Γ) Τπεχζπλε δάισζε αλαθνξηθΪ κε ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζηνπο 

νπνένπο νθεέιεη λα θαηαβΪιεη εηζθνξΫο (ζηελ 

πεξέπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο Ϋρεη ηελ 

εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα αθνξΪ 

Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο. 

Ζ δάισζε απαηηεέηαη κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ 

δελ ππΪγεηαη  απνθιεηζηηθΪ ζηνλ e-ΔΦΚΑ)  

 Γ) Τπεχζπλε δάισζε φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ 

δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε 
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ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα-Πξνκάζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηάξην πνηνηηθάο 

επηινγάο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

θαη δεζκεπηηθά ηζρχ γηα ηελ αζΫηεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά 

θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

2.2.3.4.α ΑζΫηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξΫνπλ 

απφ δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο 

λνκνζεζέαο 

Τπεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκεέο ηεο 

πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη 

εξγαηηθάο λνκνζεζέαο  

2.2.3.4.β ΚαηαζηΪζεηο νηθνλνκηθάο αθεξεγγπφηεηαο: 

Πηψρεπζε 

Τπαγσγά ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά 

εηδηθά εθθαζΪξηζε 

Αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ δηθαζηάξην ά 

εθθαζαξηζηά  

Τπαγσγά ζε Γηαδηθαζέα εμπγέαλζεο 

 

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, πνπ 

λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιά ηνπ. Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ 

ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά 

πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.4.β: α) επέζεκε 

δάισζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξράο φηη δελ 

εθδέδεηαη ά φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

(κφλν εΪλ δελ θαζέζηαηαη δηαζΫζηκε  

κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) Ϋλνξθε 

βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε-κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 

ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο 

ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

 

Ηδέσο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα πξνζθνκέδνπλ: 

α) Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο 

Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, απφ 

ην νπνέν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά 

δηαρεέξηζε ά δηθαζηηθά εθθαζΪξηζε ά φηη δελ 

Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, 

 Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ θαη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξέ κε Ϋθδνζεο 

απφθαζεο ιχζεο ά θαηΪζεζεο αέηεζεο ιχζεο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ 

πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ πηζηνπνηεηηθφ 

κεηαβνιψλ. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνέν 

πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη ιπζεέ 

θαη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ 

εηαέξσλ.  

ΠξνθεηκΫλνπ γηα ηα ζσκαηεέα θαη ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο,  ην Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ 

Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο εθδέδεηαη γηα ηα 

ζσκαηεέα απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, θαη γηα 

ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα Ϋσο 

ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθεέν θαη κεηΪ ηελ 

παξαπΪλσ εκεξνκελέα απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ.. 

Αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

 

γ) Δθηχπσζε ηεο θαξηΫιαο “ηνηρεέα Μεηξψνπ/ 

Δπηρεέξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθά πιαηθφξκα 

ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ Δζφδσλ, φπσο 

απηΪ εκθαλέδνληαη ζην taxisnet,  απφ ηελ νπνέα λα 

πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιά ηεο επηρεηξεκαηηθάο 





 

 

 Σελίδα 109 

ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα-Πξνκάζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηάξην πνηνηηθάο 
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δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο. 

2.2.3.4.γ πκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 

κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

 

Τπεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ Ϋρεη ζπλΪςεη ζπκθσλέεο 

κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

Ϊιισο, φηη ηπγρΪλεη ζηε πεξέπησζά ηνπ 

εθαξκνγάο ε πεξέπησζε β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 

44 ηνπ λ. 3959/2011 (Α΄ 93), θαη δελ Ϋρεη 

ππνπΫζεη ζε επαλΪιεςε ηεο παξΪβαζεο 

2.2.3.4.δ χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνράο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο 

 

Τπεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ γλσξέδεη ηελ χπαξμε 

ηπρφλ θαηΪζηαζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο 

2.2.3.4.ε Παξνρά ζπκβνπιψλ ά εκπινθά ζηελ 

πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο 

 

Τπεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ά επηρεέξεζε ζπλδεδεκΫλε 

κε απηφλ, δελ Ϋρεη παξΪζρεη ζπκβνπιΫο ζηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά ά δελ Ϋρεη κε Ϊιιν ηξφπν 

εκπιαθεέ ζηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο [Ϊιισο, ζε πεξέπησζε 

πξνεγνχκελεο εκπινθάο, απηά δειψλεηαη σο 

πξαγκαηηθφ γεγνλφο] 

2.2.3.4.ζη Πξφσξε θαηαγγειέα, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο απφ πξνεγνχκελε 

ζχκβαζε 

 

Τπεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ Ϋρεη ππνζηεέ πξφσξε 

θαηαγγειέα πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ά 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ά 

επηβνιά απνδεκηψζεσλ ά Ϊιισλ παξφκνησλ 

θπξψζεσλ ζε ζρΫζε κε πξνεγνχκελε ζχκβαζε. 

2.2.3.4.δ 

θαη ε 

νβαξΫο απαηειΫο δειψζεηο, απφθξπςε 

πιεξνθνξηψλ, αδπλακέα ππνβνιάο 

δηθαηνινγεηηθψλ, απφπεηξα επεξεαζκνχ, κε 

αζΫκηην ηξφπν, ηεο δηαδηθαζέαο ιάςεο 

απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά 

απφθηεζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.   

 

Τπεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο: α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο 

ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ 

επηινγάο, β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο 

απηΫο, γ) δελ άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιεη, ρσξέο 

θαζπζηΫξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα 

θνξΫα, θαη δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη 

κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο 

απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ 

αλαζΫηνληα θνξΫα, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο 

πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ 

αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη παξαπιαλεηηθΫο 

πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε. 

2.2.3.4.ζ Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ 

παξαπηψκαηνο 

 

Τπεχζπλε δάισζε φηη: α) νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ 

Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα 

θαη β) δελ Ϋρεη επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ πεηζαξρηθά 

πνηλά ά Ϊιινπο εέδνπο θχξσζε ζην πιαέζην ηνπ 

επαγγΫικαηφο ηνπ απφ αξκφδηα επνπηηθά 

αξρά/θνξΫα κε πεηζαξρηθΫο-θπξσηηθΫο 

αξκνδηφηεηεο. 

2.2.3.9 Οξηδφληηνο απνθιεηζκφο απφ κειινληηθΫο 

δηαδηθαζέεο ζχλαςεο 

Τπεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη δελ 

Ϋρεη επηβιεζεέ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ε θχξσζε 

ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο 

ζπκβΪζεηο θαη ζπκβΪζεηο παξαρψξεζεο. 
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α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηάξην πνηνηηθάο 

επηινγάο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

2.2.3.5 Ακηγψο εζληθνέ ιφγνη απνθιεηζκνχ 

 

[Μφλν εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο 

ππεξβαέλεη ην 1.000.000 επξψ θαη κφλν γηα 

αλψλπκεο εηαηξεέεο ά λνκηθΪ πξφζσπα ζηε 

κεηνρηθά ζχλζεζε ησλ νπνέσλ ζπκκεηΫρνπλ 

αλψλπκεο εηαηξεέεο ά λνκηθΪ πξφζσπα ηεο 

αιινδαπάο  πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αλψλπκε 

εηαηξεέα] 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμαέξεζεο απφ ηελ 

ππνρξΫσζε νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπο 

θαηΪ ηελ πεξ. α) ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.5 

βεβαέσζε ηνπ αξκνδένπ Υξεκαηηζηεξένπ.  

ii) Όζνλ αθνξΪ ηελ εμαέξεζε ηεο πεξ. β) ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.3.5, γηα ηελ απφδεημε ηνπ 

ειΫγρνπ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ππεχζπλε δάισζε 

ηεο ειεγρφκελεο εηαηξεέαο θαη, εΪλ απηά εέλαη 

δηαθνξεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ,  

πξφζζεηε ππεχζπλε δάισζε ηνπ ηειεπηαένπ, ζηηο 

νπνέεο αλαθΫξνληαη νη επηρεηξάζεηο επελδχζεσλ, 

νη εηαηξεέεο δηαρεέξηζεο θεθαιαέσλ/ελεξγεηηθνχ ά 

θεθαιαέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, αλΪ 

πεξέπησζε θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ ειΫγρνπλ ζηελ 

ειεγρφκελε απφ απηΫο εηαηξεέα. Οη ππεχζπλεο 

απηΫο δειψζεηο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ 

βεβαέσζε ά Ϊιιν Ϋγγξαθν απφ ην νπνέν 

πξνθχπηεη φηη νη ειΫγρνπζεο ηα δηθαηψκαηα 

ςάθνπ εηαηξεέεο εέλαη επνπηεπφκελεο θαηΪ ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.5. 

iii) ΓηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο κεηνρψλ 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο 

Ϋδξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο 

εέλαη νλνκαζηηθΫο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο 

ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιά ηνπ. 

- Αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ 

κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ θΪζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα 

ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν 

κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην πνιχ ηξηΪληα (30) 

εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο 

ηεο πξνζθνξΪο. 

Δηδηθφηεξα: 

Α) Όζνλ αθνξΪ ζηηο εγθαηεζηεκΫλεο ζηελ 

ΔιιΪδα αλψλπκεο εηαηξεέεο ππνβΪιιεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο ηνπο εέλαη νλνκαζηηθΫο 

θαη αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ 

κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ θΪζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα 

ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν 

κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην πνιχ ηξηΪληα (30) 

εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο 

ηεο πξνζθνξΪο. 

Β) Όζνλ αθνξΪ ηηο αιινδαπΫο αλψλπκεο εηαηξέεο 

ά αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

αλψλπκεο εηαηξεέεο: 

Α) εθφζνλ Ϋρνπλ θαηΪ ην δέθαην ηεο Ϋδξαο ηνπο 

νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο,  πξνζθνκέδνπλ : 
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επηινγάο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

i) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο ηνπ θξΪηνπο ηεο 

Ϋδξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο 

ηνπο εέλαη νλνκαζηηθΫο 

ii) Αλαιπηηθά θαηΪζηαζε κεηφρσλ, κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ κεηνρψλ ηνπ θΪζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεέα 

απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην βηβιέν κεηφρσλ ηεο 

εηαηξεέαο κε εκεξνκελέα ην πνιχ 30 εξγΪζηκεο 

εκΫξεο πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο. 

iii) ΚΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν απφ ην νπνέν λα 

πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνέεζε κΫρξη θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ Ϋρεη ζπληειεζηεέ ηηο 

ηειεπηαέεο 30 (ηξηΪληα) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ 

ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο.     

Β)  εθφζνλ δελ Ϋρνπλ ππνρξΫσζε 

νλνκαζηηθνπνέεζεο κεηνρψλ ά δελ πξνβιΫπεηαη ε 

νλνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ, πξνζθνκέδνπλ: 

i) βεβαέσζε πεξέ κε ππνρξΫσζεο 

νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα 

αξρά, εθφζνλ ππΪξρεη ζρεηηθά πξφβιεςε, 

δηαθνξεηηθΪ πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ. Γηα ηελ πεξέπησζε κε 

πξφβιεςεο νλνκαζηηθνπνέεζεο πξνζθνκέδεηαη 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

ii) Ϋγθπξε θαη ελεκεξσκΫλε θαηΪζηαζε 

πξνζψπσλ πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ 1% ησλ 

κεηνρψλ ά δηθαησκΪησλ ςάθνπ, 

iii) εΪλ δελ ηεξεέηαη ηΫηνηα θαηΪζηαζε, 

πξνζθνκέδεηαη ζρεηηθά θαηΪζηαζε πξνζψπσλ, 

πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) 

ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκΪησλ ςάθνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ ηειεπηαέα Γεληθά πλΫιεπζε, αλ ηα πξφζσπα 

απηΪ εέλαη γλσζηΪ ζηελ εηαηξεέα. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε, ε εηαηξεέα αηηηνινγεέ ηνπο ιφγνπο πνπ 

δελ εέλαη γλσζηΪ ηα σο Ϊλσ πξφζσπα, ε δε 

αλαζΫηνπζα αξρά δελ δηαζΫηεη δηαθξηηηθά 

επρΫξεηα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο αηηηνινγέαο απηάο. 

iv) Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3310/2005 νη Α.Α. δχλαληαη λα απαηηνχλ 

ππεχζπλε δάισζε φηη νη ζπκκεηΫρνπζεο εηαηξεέεο 

δελ εέλαη εμσρψξηεο θαη δελ εκπέπηνπλ ζηηο 

δηαηΪμεηο ηεο παξ.4 εδαθ. α & 

β ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηζρχεη. 

2.2.4 Δγγξαθά ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν 

 

Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ην νπνέν λα Ϋρεη εθδνζεέ 

Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιά ηνπ, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο απηψλ, θΫξεη ζπγθεθξηκΫλν 

ρξφλν ηζρχνο.  

Δγγξαθά ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν 

 

Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ζην νηθεέν εκπνξηθφ 

κεηξψν, ην νπνέν λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα 

(30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ, 

εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο 

απηψλ, θΫξεη ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο.  

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα γέλεηαη απνδεθηφ 

θαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ νηθεέα 

ππεξεζέα ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ Δπηκειεηεξέσλ 

(Δκπνξηθφ, Βηνκεραληθφ ά Βηνηερληθφ 
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ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα-Πξνκάζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηάξην πνηνηηθάο 

επηινγάο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

Δπηκειεηάξην) 

 ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην 

κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα 

αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα 

θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη 

Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά 

δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 

ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ 

ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε 

ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. 

2.2.5.α (“Οιηθφο”) Δηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

Ο (“νιηθφο”) εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη βΪζεη 

ηεο ζρεηηθάο πξνθάξπμεο/γλσζηνπνέεζεο ά 

ησλ εγγξΪθσλ ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο  

Ηζνινγηζκνχο ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ, ησλ 

ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ εηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ε δεκνζέεπζά ηνπο εέλαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα 

κε ηελ πεξέ εηαηξεηψλ λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ 

εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο . ε 

πεξέπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ ππνρξενχηαη ζε 

δεκνζέεπζε ηζνινγηζκνχ, ηφηε ζα πξΫπεη λα 

ππνβΪιιεη ππεχζπλε δάισζε γηα ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρεηηθΪ επέζεκα 

ζηνηρεέα πνπ ππΪξρνπλ ( π.ρ. δειψζεηο 

θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, δειψζεηο Φ.Π.Α. 

θ.ι.π.). Οκνέσο ζε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη αθφκε 

νινθιεξσζεέ ε δεκνζέεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ 

ηειεπηαένπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο ππνβΪιιεηαη 

ππεχζπλε δάισζε ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρεηηθΪ 

επέζεκα ζηνηρεέα πνπ ππΪξρνπλ ( π.ρ. δειψζεηο 

θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, δειψζεηο Φ.Π.Α. θ.ι.π.)  

γηα ην Ϋηνο απηφ. 

Δπηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ά αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα πνπ δελ επηηξΫπεη ηελ Ϋθδνζε θαηΪ 

λφκν ηζνινγηζκψλ ηξηψλ εηψλ, ππνβΪιινπλ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ θαη ηα ζρεηηθΪ 

επέζεκα ζηνηρεέα πνπ ππΪξρνπλ θαηΪ ην δηΪζηεκα 

απηφ ( π.ρ. δειψζεηο θνξνινγέαο εηζνδάκαηνο, 

δειψζεηο Φ.Π.Α. θ.ι.π.). 

 

2.2.5.β ΜΫζνο εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηνλ 

αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη βΪζεη ηεο 

ζρεηηθάο Γηαθάξπμεο  

2.2.5.γ Δηδηθφο κΫζνο εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ζηνλ ηνκΫα 

γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη βΪζεη 

ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα ζα δειψλεηαη ν κΫζνο εηδηθφο εηάζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηε 

δηαθάξπμε  

2.2.5.δ Δηάζηνο (“εηδηθφο”) θχθινο εξγαζηψλ 

Ο εηάζηνο (“εηδηθφο”) θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκΫα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη 

πξνζδηνξέδεηαη ζηε ζρεηηθά Γηαθάξπμε γηα 

ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ 

απαηηνχληαη  

 χζηαζε νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋλαξμε 

δξαζηεξηνηάησλ 

 

Γηα νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ Ϋρνπλ ιεηηνπξγάζεη 

ρξνληθφ δηΪζηεκα κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν 

ζηε δηαθάξπμε: Τπεχζπλε δάισζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη ε 

εκεξνκελέα έδξπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά 

πνπ Ϊξρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην αληηθεέκελν 
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ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα-Πξνκάζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηάξην πνηνηηθάο 

επηινγάο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

ηεο ζχκβαζεο. Οη ινηπΫο δειψζεηο 

πξνζαξκφδνληαη αλΪινγα κε ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 

ιεηηνπξγέαο. 

2.2.5.ε ΥξεκαηννηθνλνκηθΫο αλαινγέεο (δεέθηεο) 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα ζα δειψλνληαη νη πξαγκαηηθΫο ηηκΫο ησλ 

απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ (δεηθηψλ) πνπ 

δεηνχληαη   

2.2.5.ζη Αζθαιηζηηθά θΪιπςε επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ 

 

Αζθαιηζηάξην ζπκβφιαην γηα ηελ θΪιπςε 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 

2.2.5.δ Άιιεο νηθνλνκηθΫο ά ρξεκαηννηθνλνκηθΫο 

απαηηάζεηο 

 

 

2.2.6.α Γηα ηηο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ: παξαδφζεηο 

εέδνπο πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ 

Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ: 

Κπξηφηεξεο παξαδφζεηο ηνπ εέδνπο πνπ Ϋρεη 

πξνζδηνξηζηεέ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξΪο 

α) ΚαηΪινγν ησλ θπξηφηεξσλ πξνκεζεηψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ θαη ν νπνένο ζα πεξηιακβΪλεη ηα 

θΪησζη ζηνηρεέα εκπεηξέαο: 

Αλαιπηηθφηεξα:  

(i) Σα ζηνηρεέα εκπεηξέαο ζα πεξηιακβΪλνληαη ζε 

πέλαθα θαη ζα εέλαη ηα θΪησζη:  

α. Σέηινο ηεο ζχκβαζεο – Σνπνζεζέα. 

β. Ολνκαζέα Αλαδφρνπ (ΜεκνλσκΫλε επηρεέξεζε 

ά Κνηλνπξαμέα) ηεο ζχκβαζεο.  

γ. Δπηκεξηζκφο ησλ παξαδφζεσλ θΪζε 

επηρεέξεζεο, ζηελ ζχκβαζε (Πνζνζηφ θαη εέδνο 

ζπκκεηνράο ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά 

θνηλνπξαμέαο).  

δ. Δξγνδφηεο (απνδΫθηεο).  

ε. Ζκεξνκελέεο Ϋλαξμεο - πεξαέσζεο ηεο 

ζχκβαζεο (εθφζνλ Ϋρεη πεξαησζεέ), δηΪξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο.  

ζη. Σειηθά αμέα ηεο ζχκβαζεο ρσξέο Φ.Π.Α. 

ε. ΔθηειεζκΫλε Αμέα ηεο ζχκβαζεο ρσξέο ΦΠΑ 

ζ. χληνκε πεξηγξαθά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηελ νπνέα ζα πξνθχπηεη φηη 

θαιχπηεη ηηο απαηηάζεηο ηεο δηαθάξπμεο.  

(ii) Ο πέλαθαο απηφο ζπλνδεχεηαη , εΪλ κελ ν 

απνδΫθηεο εέλαη αλαζΫηνπζα αξρά, απφ ζπκβΪζεηο 

θαη πηζηνπνηεηηθΪ νξζάο εθηΫιεζεο απηψλ πνπ 

Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζεσξεζεέ απφ ηελ αξκφδηα αξρά, 

ζηα νπνέα πεξηγξΪθεηαη ην αληηθεέκελν ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζα αλαθΫξεηαη ν ρξφλνο 

πινπνέεζεο ηεο θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη απηά 

εθηειΫζηεθε Ϋληερλα θαη εληφο ησλ εγθεθξηκΫλσλ 

ρξνλνδηαγξακκΪησλ θαη εΪλ δε ν απνδΫθηεο εέλαη 

ηδησηηθφο θνξΫαο, κε αληέζηνηρε δάισζε ηνπ 

απνδΫθηε. Δθφζνλ δελ εέλαη δπλαηά ε 

πξνζθφκηζε ησλ παξαπΪλσ, πξνζθνκέδεηαη 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζηελ 

νπνέα ζα αλαθΫξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνέν δελ 

θαηΫζηε εθηθηά ε πξνζθφκηζε ησλ παξαπΪλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε νπνέα ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

αληέγξαθν ηνπ ηηκνινγένπ θαη, εθφζνλ πθέζηαηαη, 

ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. 

2.2.6.β Σερληθφ πξνζσπηθφ ά ηερληθΫο ππεξεζέεο γηα 

ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα κε 

αλαθνξΪ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ά ησλ 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηδέσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ 

Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

Να ζπλνδεχεηαη απφ θαηΪζηαζε πξνζσπηθνχ 

ζεσξεκΫλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζέαο, Ϊιισο 
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α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηάξην πνηνηηθάο 

επηινγάο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

θαηΪζηαζε πξνζσπηθνχ φπσο απνηππψλεηαη θΪζε 

θνξΪ ζηελ ηξΫρνπζα ηζρχνπζα θαηΪζηαζε 

ελεξγνχ πξνζσπηθνχ πνπ ηεξεέηαη ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΔΡΓΑΝΖ ηνπ 

Τπνπξγεένπ Δξγαζέαο θαη Κνηλσληθψλ 

ΤπνζΫζεσλ] 

2.2.6.γ Σερληθφο εμνπιηζκφο θαη κΫηξα γηα ηελ 

εμαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα γέλεηαη πεξηγξαθά ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ησλ κΫηξσλ πνπ ιακβΪλεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ 

κΫζσλ κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο ηεο επηρεέξεζεο ηνπ. 

 

2.2.6.δ ΜΫζα κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα γέλεηαη πεξηγξαθά ησλ κΫζσλ κειΫηεο θαη 

Ϋξεπλαο πνπ ιακβΪλεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

2.2.6.ε Γηαρεέξηζε ηεο αιπζέδαο εθνδηαζκνχ 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα ζα πεξηγξΪθνληαη ν ηξφπνο δηαρεέξηζεο ηεο 

αιπζέδαο εθνδηαζκνχ θαη ηα ζπζηάκαηα 

αλέρλεπζεο πνπ ζα εθαξκφζεη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.6.ζη [κφλν ζηελ πεξέπησζε ζπκβΪζεσλ 

πξνκεζεηψλ, γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη 

εξγαζέεο ηνπνζΫηεζεο ά εγθαηΪζηαζεο, 

παξνρά ππεξεζηψλ ά εθηΫιεζε Ϋξγσλ], 

Σέηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ πνπ θαηΫρνληαη απφ: α) ηνλ έδην 

ηνλ αλΪδνρν, θαη/ά (αλΪινγα κε ηηο 

απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά 

δηαθάξπμε) β) ηα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε ηνπ: 

ΑλαθνξΪ ηέηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ηνπ πξνκεζεπηά ά ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηεο επηρεέξεζεο  θαη ζπγθεθξηκΫλα  

ππεχζπλε δάισζε κε πέλαθα κε ηα νλφκαηα, ηνπο 

ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηελ εκπεηξέα ησλ ζηειερψλ 

πνπ ζα εέλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ, βηνγξαθηθΪ ζεκεηψκαηα, απνδεηθηηθΪ 

εκπεηξέαο θαη ηέηινη ζπνπδψλ ησλ ζηειερψλ, 

θαηαζηΪζεηο πξνζσπηθνχ, ζπκβΪζεηο 

εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο ά/θαη αλεμΪξηεησλ 

ππεξεζηψλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 39 παξ. 9 

ηνπ Ν. 4387/2016 (Α 85) θ.α.] 

2.2.6.δ ΜΫηξα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 

θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα γέλεηαη πεξηγξαθά ησλ κΫηξσλ 

πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο πνπ ζα εθαξκφζεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

2.2.6.ε Μεραλάκαηα, εγθαηαζηΪζεηο θαη ηερληθφο 

εμνπιηζκφο 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα ζα πεξηγξΪθεηαη ν ειΪρηζηνο απαηηνχκελνο 

απφ ηε δηαθάξπμε εμνπιηζκφο.  

2.2.6.ζ Απνδνρά ειΫγρσλ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά 

ά, εθφζνλ απηά ζπγθαηαηεζεέ, εμ νλφκαηφο 

ηεο απφ αξκφδην επέζεκν νξγαληζκφ ηεο 

ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 

αλΪδνρνο (Γηα ζχλζεηα πξντφληα ά, θαη‟ 

εμαέξεζε, γηα πξντφληα πνπ πξΫπεη λα 

αληαπνθξέλνληαη ζε θΪπνηνλ ηδηαέηεξν 

ζθνπφ)  

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα δειψλεη φηη απνδΫρεηαη ηε δηελΫξγεηα 

ειΫγρσλ φζνλ αθνξΪ ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ά 

ηηο ηερληθΫο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

θαη, εθφζνλ θξέλεηαη αλαγθαέν, φζνλ αθνξΪ ηα 

κΫζα κειΫηεο θαη Ϋξεπλαο πνπ απηφο δηαζΫηεη 

θαζψο θαη ηα κΫηξα πνπ ιακβΪλεη γηα ηνλ Ϋιεγρν 

ηεο πνηφηεηαο. 

2.2.6.η Αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαηΪ ηα 

ηειεπηαέα ηξέα Ϋηε  

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα αλαθΫξεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ ηεο 

επηρεέξεζεο ηνπ θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα ρξφληα. 

2.2.6.ηα ΜΫζν εηάζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ 

θαηΪ ηα ηειεπηαέα ηξέα Ϋηε  

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα αλαθΫξεηαη ην κΫζν εηάζην 

εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ θαηΪ ηα 

ηειεπηαέα ηξέα ρξφληα. 

2.2.6.ηβ Πνζνζηφ ππεξγνιαβέαο 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

νπνέα ζα δειψλνληαη νη ππεξγνιΪβνη ζηνπο 

νπνένπο ζα αλαηεζεέ ηκάκα ηεο ζχκβαζεο θαη ην 
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ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα-Πξνκάζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηάξην πνηνηηθάο 

επηινγάο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

πνζνζηφ ηεο ππεξγνιαβέαο, θαζψο θαη ππεχζπλε 

δάισζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιΪβσλ φηη 

απνδΫρνληαη ηελ αλΪζεζε ηεο ππεξγνιαβέαο κε ην 

ζρεηηθφ πνζνζηφ, ζε πεξέπησζε πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθεξπρζεέ αλΪδνρνο. 

2.2.6.ηγ Γηα ηηο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ: δεέγκαηα, 

πεξηγξαθά ά θσηνγξαθέεο ρσξέο ηελ 

πηζηνπνέεζε γλεζηφηεηαο 

 

Πξνζθνκέδνληαη θαηΪ πεξέπησζε νη δεηνχκελεο 

θσηνγξαθέεο ά πεξηγξαθά ησλ ππφ πξνκάζεηα 

αγαζψλ. ε πεξέπησζε πνπ ε δηαθάξπμε 

πξνβιΫπεη ηελ πξνζθφκηζε δεηγκΪησλ, κπνξεέ λα 

δεηεέηαη λα πεξηιακβΪλεηαη ζην θΪθειν δειηέν 

απνζηνιάο ησλ δεηγκΪησλ.  

2.2.6.ηδ Γηα ηηο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ: 

πηζηνπνηεηηθΪ απφ επέζεκα ηλζηηηνχηα ά 

επέζεκεο ππεξεζέεο ειΫγρνπ ηεο πνηφηεηαο 

 

Σα θαηΪ πεξέπησζε δεηνχκελα ά ηζνδχλακα 

πηζηνπνηεηηθΪ ειΫγρνπ πνηφηεηαο. 

ΔΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ δηαζΫηεη ηΫηνηα ά 

ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθΪ ππεχζπλε δάισζε κε 

ηελ νπνέα ζα εμεγεέ ηνπο ιφγνπο θαη ζα 

δηεπθξηλέδεη πνηα Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα κπνξνχλ 

λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ηα ζπζηάκαηα ά 

πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο 

2.2.7.α ΠηζηνπνηεηηθΪ απφ αλεμΪξηεηνπο 

νξγαληζκνχο ζρεηηθΪ κε πξφηππα 

δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο,  

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

γηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο 

Σα θαηΪ πεξέπησζε δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθΪ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο. 

ΔΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ δηαζΫηεη ηΫηνηα ά 

ηζνδχλακα πξφηππα απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο 

ζε θξΪηε-κΫιε ππεχζπλε δάισζε κε ηελ νπνέα ζα 

εμεγεέ ηνπο ιφγνπο θαη ζα δηεπθξηλέδεη πνηα Ϊιια 

απνδεηθηηθΪ κΫζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ 

φζνλ αθνξΪ ηα ζπζηάκαηα ά πξφηππα 

δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο 

2.2.7.β ΠηζηνπνηεηηθΪ απφ αλεμΪξηεηνπο 

νξγαληζκνχο ζρεηηθΪ κε ζπζηάκαηα ά 

πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 

 

Σα θαηΪ πεξέπησζε δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθΪ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο. ΔΪλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ δηαζΫηεη ηΫηνηα ά 

ηζνδχλακα πξφηππα απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο 

ζε θξΪηε-κΫιε, ππεχζπλε δάισζε κε ηελ νπνέα 

ζα εμεγεέ ηνπο ιφγνπο θαη ζα δηεπθξηλέδεη πνηα 

Ϊιια απνδεηθηηθΪ κΫζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξΪ ηα ζπζηάκαηα ά 

πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ X – Δλεκέξσζε θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα ηελ επεμεξγαζία 
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)  

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΛΕΙΑΣ                                                                         
ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ   

Ταχ. Δ/νςθ       : Γ. Γιαννακοποφλου 30 
                          Γαςτοφνθ - Τ.Κ. 27300 
Ρλθροφορίεσ.   : Ψ. Ωατηόπουλοσ 
Τθλζφωνο         : 26233.60719  
ΨΑΞ                 : 26230.35897 
Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 
 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :  
 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΔΛΥΛΛΣΤΘΛΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΘΣ» 

Αρ.Μελ.: 78/21  
ΡΟΧΡΟΛΟΓ/ΣΜΟΣ : 400.000,00 € ΜΕ Ψ.Ρ.Α. 
24% 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΣΑΕ 055- ΣΑΤΑ ΔΘΜΟΥ 
ΡΘΝΕΛΟΥ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηΪ ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζέαο ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξΪθεη 

ηελ πξνζθνξΪ σο ΠξνζθΫξσλ ά σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ΠξνζθΫξνληνο, φηη ην έδην ά θαη ηξέηνη, θαη‟ εληνιά θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγΪδνληαη ηα αθφινπζα δεδνκΫλα σο εμάο: 

Η. Αληηθεέκελν επεμεξγαζέαο εέλαη ηα δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα πνπ πεξηΫρνληαη ζηνπο θαθΫινπο ηεο πξνζθνξΪο 

θαη ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηα νπνέα ππνβΪιινληαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ 

ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνέν εέλαη ην έδην ΠξνζθΫξσλ ά Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ΠξνζθΫξνληνο. 

ΗΗ. θνπφο ηεο επεμεξγαζέαο εέλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ΦαθΫινπ ΠξνζθνξΪο, ε αλΪζεζε ηεο χκβαζεο, ε πξνΪζπηζε ησλ 

δηθαησκΪησλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε εθπιάξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ε ελ 

γΫλεη αζθΪιεηα θαη πξνζηαζέα ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα δεδνκΫλα ηαπηνπξνζσπέαο θαη επηθνηλσλέαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη γηα ηελ ελεκΫξσζε ησλ Πξνζθεξφλησλ ζρεηηθΪ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

ΗΗΗ. ΑπνδΫθηεο ησλ αλσηΫξσ (ππφ Α) δεδνκΫλσλ ζηνπο νπνένπο θνηλνπνηνχληαη εέλαη:  

(α) Φνξεέο ζηνπο νπνένπο ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά αλαζΫηεη ηελ εθηΫιεζε ζπγθεθξηκΫλσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, 

δειαδά νη χκβνπινη, ηα ππεξεζηαθΪ ζηειΫρε, κΫιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, ΥεηξηζηΫο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνέ ελ γΫλεη πξνζηεζΫληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηάξεζεο ζε θΪζε πεξέπησζε ηνπ απνξξάηνπ. 

(β) Σν Γεκφζην, Ϊιινη δεκφζηνη θνξεέο ά δηθαζηηθΫο αξρΫο ά Ϊιιεο αξρΫο ά δηθαηνδνηηθΪ φξγαλα, ζην πιαέζην ησλ 

αξκνδηνηάησλ ηνπο. 

(γ) Έηεξνη ζπκκεηΫρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαέζην ηεο αξράο ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθάο 

θαη δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην λφκν. 

IV. Σα δεδνκΫλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαη κεηΪ ηε ιάμε απηάο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα πΫληε εηψλ, γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο 

ά ειΫγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ά Ϊιινπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, εθηφο εΪλ ε λνκνζεζέα 

πξνβιΫπεη δηαθνξεηηθά πεξένδν δηαηάξεζεο. ε πεξέπησζε εθθξεκνδηθέαο αλαθνξηθΪ κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκΫλα 

ηεξνχληαη κΫρξη ην πΫξαο ηεο εθθξεκνδηθέαο. ΜεηΪ ηε ιάμε ησλ αλσηΫξσ πεξηφδσλ, ηα πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα ζα 

θαηαζηξΫθνληαη. 

V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ εέλαη εέηε ΠξνζθΫξσλ εέηε Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ ΠξνζθΫξνληνο, κπνξεέ λα αζθεέ θΪζε 

λφκηκν δηθαέσκΪ ηνπ ζρεηηθΪ κε ηα δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα πνπ ην αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν 

πξνζηαζέαο πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

VI. H ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ππνρξΫσζε λα ιακβΪλεη θΪζε εχινγν κΫηξν γηα ηε δηαζθΪιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο 

αζθΪιεηαο ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ θαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπο απφ ηπραέα ά αζΫκηηε θαηαζηξνθά, ηπραέα 

απψιεηα, αιινέσζε, απαγνξεπκΫλε δηΪδνζε ά πξφζβαζε απφ νπνηνλδάπνηε θαη θΪζε Ϊιιεο κνξθά αζΫκηηε επεμεξγαζέα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XI – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-  

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ                                                                         

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ   

 

Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξέεο.   : Φ. Υαηδφπνπινο 

ΣειΫθσλν         : 26233.60719  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ :  

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ 

ΓΑΣΟΤΝΖ» 

 

Αξ.Μει.: 78/21  

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00 € ΜΔ 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΑΔ 055- ΑΣΑ 

ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 
 

Γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνκάζεηαο κε ηέηιν: «Πξνκάζεηα Γηπιηζηεξένπ Γαζηνχλεο »      

                                                            Πνζνχ (  322.580,65 ) επξψ εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. 

 

 

ηε Γαζηνχλε ζάκεξα ........................ εκΫξα ....................... νη παξαθΪησ ζπκβαιιφκελνη: 

 

1. Ο Γάκνο Πελεηνχ  πνπ εδξεχεη ζηε Γαζηνχλε & Οδφ Υαιθηνπνχινπ θαη ηζέλε  κε Αξηζκφ  Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(Α.Φ.Μ.)099663921  θαη θσδηθφ ειεθηξνληθάο ηηκνιφγεζεο
188

 λνκέκσο εθπξνζσπνχκελν  απφ ην Γάκαξρν Πελεηνχ ΑλδξΫα 

π. Μαξέλν δπλΪκεη ηνπ (ζην εμάο ε «ΑλαζΫηνπζα Αξρά»)   

 

2.Ο/ε ……. (ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθάο επηρεέξεζεο) ά ην λνκηθφ πξφζσπν...........κε ηελ επσλπκέα 

………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν «..........................», πνπ εδξεχεη ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΓΟΤ: 

................., Σ.Κ. ...................., λνκέκσο εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθΪ πξφζσπα) απφ ηνλ ......................................... (ζην 

εμάο ν «ΑλΪδνρνο»)   

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. ηελ ππ΄ αξηζκ .......... δηαθάξπμε (ΑΓΑΜ…………..) θαη ηα ινηπΪ Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλΫηαμε ε ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά γηα ηελ αλσηΫξσ ελ ζΫκαηη ζχκβαζε πξνκάζεηαο. 

2. Σελ ππ΄ αξηζκ … απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηελ νπνέα θαηαθπξψζεθε ην απνηΫιεζκα ηεο δηαδηθαζέαο 

(ΑΓΑΜ…), ζην πιαέζην ηεο αλσηΫξσ δηαθάξπμεο, ζηνλ ΑλΪδνρν θαη ηελ αξηζκ. πξση. …………… εηδηθά πξφζθιεζε ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πξνο ηνλ ΑλΪδνρν γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ παξφληνο, ε νπνέα θνηλνπνηάζεθε ζε απηφλ ηελ…... 

3. Σελ απφ ……ππεχζπλε δάισζε ηνπ αλαδφρνπ πεξέ κε νςηγελψλ κεηαβνιψλ, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξ. (2) ηεο παξ. 3 ηνπ 

Ϊξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 [κλεκνλεχεηαη κφλν ζηελ πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο 

πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο] 

4. Σελ απφ ……ππεχζπλε δάισζε ηνπ αλαδφρνπ ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο 20977/23-

8-2007 (Β‟ 1673) «ΓηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ηάξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3414/2005» 

[ζπκπιεξψλεηαη κφλν ζε ζπκβΪζεηο κε εθηηκψκελε αμέα Ϊλσ ηνπ 1.000.000 επξψ] 

3. Όηη αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο παξνχζαο απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 2 παξ.1 πεξηπη. 42 ηνπ Ν.4412/2016: 

-ε ππ‟ αξηζ. ............ δηαθάξπμε, κε ηα Παξαξηάκαηα ηεο 

-........ (ζην εμάο «ηα Έγγξαθα ηεο χκβαζεο»
189

  

                                                           
188

 Ρρβλ. άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr




 

 

 Σελίδα 118 

-ε πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ 

4. Όηη ν αλΪδνρνο θαηΫζεζε ηελ:  

α) ππ‟ αξηζ. .............. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο ηξΪπεδαο/ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο/ αζθαιηζηηθάο 

επηρεέξεζεο/  ..............., πνζνχ ........................ επξψ, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ 

β) ηελ ππ‟ αξηζ. .............. εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο ηξΪπεδαο/ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο/ αζθαιηζηηθάο 

επηρεέξεζεο/  ..............., πνζνχ ........................ επξψ γηα ηελ πξνθαηαβνιά
190

  ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 4.1 ηεο Γηαθάξπμεο  

 

πκθψλεζαλ θαη Ϋθαλαλ ακνηβαέα απνδεθηΪ ηα αθφινπζα : 

Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε ζε ιεηηνπξγέα, εληφο νηθέζθσλ, ζπζηάκαηνο επεμεξγαζέαο  

λεξνχ κε θέιηξαλζε γηα απνκΪθξπλζε ζηδάξνπ, καγγαλένπ & ακκσλέαο  κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιάκαηνο 

πνηφηεηαο λεξνχ ζηε Κνηλφηεηα Γαζηνχλεο , Γάκνπ Πελεηνχ. 

Άξζξν 1 

Αληηθεέκελν 

 

Αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε ζε ιεηηνπξγέα, εληφο νηθέζθσλ, ζπζηάκαηνο 
επεμεξγαζέαο  λεξνχ κε θέιηξαλζε γηα απνκΪθξπλζε ζηδάξνπ, καγγαλένπ & ακκσλέαο  κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιάκαηνο πνηφηεηαο λεξνχ ζηε Κνηλφηεηα Γαζηνχλεο , Γάκνπ Πελεηνχ , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθΫο ηνπ Ϊξζξνπ 1.3 ηεο Γηαθάξπμεο θαη ησλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ . 

 

Ζ πξνκάζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηΫρνληαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ζηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο θαη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 2 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην : 

 1. ΤΠΔ - πηζηψζεηο ΑΔ 055  κε θσδ. ελΪξηζκνπ 2001Δ05500002 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο 

ιεηςπδξέαο Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΓΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΕΔΦ ) φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο (ΑΓΑ : ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-

82Α) 

2.  ΤΠΔ - πηζηψζεηο ΑΔ 055 κε θσδ. ελΪξηζκνπ 2003Δ05500005 γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε δεκηψλ θαη 

θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελέεο Απφθαζε ηεο ππεξεζηαθάο γξακκαηΫαο κε αξ.πξση.   90464/22-12-2020 

(ΑΓΑ :  6Γ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5) 

3. ΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ 

  Ζ δαπΪλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 25.7135.001 ζρεηηθά πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2021  ηνπ Γάκνπ Πελεηνχ
191

  

Ζ ζχκβαζε αθνξΪ ηελ πξνκάζεηα κε ηέηιν : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΗΤΛΗΣΖΡΗΟΤ ΓΑΣΟΤΝΖ 

 

Άξζξν 3 

ΓηΪξθεηα ζχκβαζεο –Υξφλνο ΠαξΪδνζεο 

 

3.1. ΓπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 1.3 ηεο Γηαθάξπμεο ε δηΪξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξέδεηαη απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζε Ϋμη 

(6) κάλεο . ΣΫζζεξηο (4) κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκάζεηα , εγθαηΪζηαζε ησλ κνλΪδσλ θαη ηελ 

ζΫζε ζε ιεηηνπξγέα , θαη επηπιΫνλ δχν (2) κάλεο γηα ηελ δνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα. 

  

3.2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ θαζνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 7 ηεο παξνχζαο  

 

 

                                                                                                                                                                                                            
189

 Συμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι και τα λοιπά ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
190

 Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι  
191 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Ψορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ πίςτωςθ για τθν 

χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91
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Άξζξν 4 

Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 

 

Ο ΑλΪδνρνο εγγπΪηαη θαη δεζκεχεηαη αλΫθθιεηα  ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά:  

 

4.1. φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4.3.1. ηεο Γηαθάξπμεο, ηεξεέ θαη ζα εμαθνινπζάζεη λα ηεξεέ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο 

λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α‟(θαη  

ηνπ λ. 4412/2016).  Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ 

εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο  

 

4.2. φηη ζα ελεξγεέ ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη κε ηελ παξνχζα , φηη ζα  ιακβΪλεη ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαζθαιέζεη ηελ 

νκαιά θαη πξνζάθνπζα εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηε Γηαθάξπμε θαη ηα ινηπΪ Έγγξαθα ηεο χκβαζεο θαη φηη δελ 

ζα ελεξγάζεη αζΫκηηα , παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ ́ φιε ηε δηΪξ θεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ηε ξάηξα 

αθεξαηφηεηαο πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο.  

 

 

4.3. φηη θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ππνρξενχηαη δε λα 

ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 5 

Ακνηβά – Σξφπνο πιεξσκάο 

 

5.1. Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηέκεκα αλΫξρεηαη ζε ………………….., πιΫνλ ΦΠΑ………………….…..% 

 

5.2. Ζ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5.1.1 ηεο Γηαθάξπμεο . 

 

5.3. Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ ΑλΪδνρν ησλ λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη  

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά
192

.  

 

5.4. Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε ησλ  ζπκβαηηθψλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηε 

Γηαθάξπμε θαη ινηπΪ  Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο. Ηδέσο ν ΑλΪδνρνο  βαξχλεηαη κε ηηο  θξαηάζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζην Ϊξζξν 

5.1.2 ηεο Γηαθάξπμεο. Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3 % θαη ζηελ 

επ‟ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20 %. 

 

5.5. Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο 4 % 

επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

5.6. Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο (πξσηφθνιια πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο παξαιαβάο θιπ.) ειΫγρνληαη 

απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ειΫγρνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. Γηα ηελ Ϋθδνζε ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο ν αλΪδνρνο πξΫπεη λα 

πξνζθνκέζεη ην αληέζηνηρν ηηκνιφγην εληφο πξνζεζκέαο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο πξσηνθφιινπ 

πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο παξαιαβάο θαη ε πιεξσκά ηνπ ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ρψξα ζε επηπιΫνλ ηξηΪληα (30) εκΫξεο.  

ε πεξέπησζε πνπ ε πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ θαζπζηεξάζεη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηελ νξηζηηθά 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά παξαιαβά ησλ αγαζψλ θαη ηελ νινθιάξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ επαιάζεπζεο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα Ϋρεη πεξηΫιζεη κΫρξη θαη ηελ εκεξνκελέα απηά ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην ηηκνιφγην ά Ϊιιν ηζνδχλακν 

παξαζηαηηθφ πιεξσκάο, ε αλαζΫηνπζα αξρά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξ. Ε5 ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013, (Α' 

107/09-05-2013) «Δπεέγνληα κΫηξα εθαξκνγάο ησλ Ν.4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαζέζηαηαη ππεξάκεξε θαη 

νθεέιεη ηφθνπο ππεξεκεξέαο, ρσξέο λα απαηηεέηαη φριεζε απφ ηνλ αλΪδνρν.
193

 ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο ππνβνιάο ησλ 

νηθεέσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκάο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δελ θαζέζηαηαη ππεξάκεξνο, εη κε κφλν απφ ηελ εκΫξα πξνζθφκηζάο 

ηνπο.  

 

 

 

                                                           
192

 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρκρου 200 
του ν. 4412/2016 
193 Ρρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΓΛΚ) του 
Υπουργείου Οικονομικϊν 
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Άξζξν 6 

Αλαπξνζαξκνγά ηηκάο 

 

Ζ πεξέπησζε ηεο αλαπξνζαξκνγάο ηηκάο ησλ πιηθψλ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ Ν 4412/2016 θαζνξέδεηαη ζχκθσλα 

κε ην Ϊξζξν 6.7 ηεο Γηαθάξπμεο
194

  

 

 

Άξζξν 7 

Υξφλνο ΠαξΪδνζεο Τιηθψλ-Παξαιαβά πιηθψλ -  

Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβάο πιηθψλ  

 

7.1 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθΪ. ζην ρξφλν , ηξφπν θαη ηφπν  πνπ θαζνξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 6.1. θαη 6.2.  

ηεο Γηαθάξπμεο. ....
195

  

 

Ζ ζπλνιηθά πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο νξέδεηαη  ζε Ϋμη (6) κάλεο . ΣΫζζεξηο (4) κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκάζεηα , εγθαηΪζηαζε ησλ κνλΪδσλ θαη ηελ ζΫζε ζε ιεηηνπξγέα , θαη επηπιΫνλ δχν (2) κάλεο γηα 

ηελ δνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα. 

 

 

7.2. Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηα πιηθΪ ζχκθσλα  κε ην Ϊξζξν 6.1. ηεο Γηαθάξπμεο. 

Με εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν επΪγεηαη ηε θάξπμε απηνχ σο Ϋθπησηνπ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6.1.2  

ηεο Γηαθάξπμεο.   

 

H παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, ππφ ηνπο φξνπο,  δηαδηθαζέεο παξαιαβάο, ηξφπνπο πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ 

ειΫγρνπ ησλ πιηθψλ, αλΪιεςεο ηνπ θφζηνπο δηελΫξγεηαο ειΫγρνπ απφ ηνλ ΑλΪδνρν  πνπ νξέδνληαη θαη ζπκθσλνχληαη ζην 

Ϊξζξν 6.2 ηεο Γηαθάξπμεο.   

 

ΤιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κπνξνχλ λα παξαπΫκπνληαη γηα 

επαλεμΫηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 6.2.1. ηεο Γηαθάξπμεο  

 

7.3. Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβάο πξαγκαηνπνηεέηαη εληφο δΫθα (10) εκεξψλ 

ην πνιχ απφ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ ειΫγρσλ .  

 

Αλ ε παξαιαβά ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο 

κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 6.2.2. ηεο Γηαθάξπμεο.  

 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, ζην σο Ϊλσ Ϊξζξν 6.2.2. νξηδφκελε  απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε 

ηελ παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 2 ηνπ φξνπ 2 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ Ϊξζξσλ  

6.2.1. ηεο Γηαθάξπμεο θαη ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο 

πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηελ παξνχζα  

ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

 

7.4. [ε πεξέπησζε δηαηξεηψλ αγαζψλ ηα νπνέα παξΫρνληαη ηκεκαηηθΪ αλαθΫξεηαη ν ηξφπνο ζηαδηαθάο απνδΫζκεπζεο ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, φπνπ ππΪξρεη] 

 

7.5.Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξΪδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξέπησζε πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ 

ΑλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε ρνξεγεέηαη απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ρσξέο λα ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο 

ζνβαξνέ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβΪιινληαη ζηνλ 

ΑλΪδνρν νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 
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 Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται χρόνοσ παράδοςθσ των 
αγακϊν μεγαλφτεροσ των δϊδεκα (12) μθνϊν, μπορεί να περιλαμβάνεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ όροσ περί αναπροςαρμογισ 
τθσ τιμισ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν.4412/16. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει υποχρεωτικά να κακορίηεται ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ ο τφποσ, ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ τθσ αναπροςαρμογισ 

195
 Θ ανακζτουςα αρχι  κακορίηει τα ςχετικά με το χρόνο παραλαβισ, παραπζμποντασ ςτο ςχετικό Ραράρτθμα ι άλλο περιγραφικό 

ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ 
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Άξζξν 8 

Δηδηθνέ φξνη λαχισζεο –αζθΪιηζεο -αλαθνέλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειΫγρνπ ζην εμσηεξηθφ 

 

…………………………
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Άξζξν 9 

Γεέγκαηα –Γεηγκαηνιεςέα –ΔξγαζηεξηαθΫο εμεηΪζεηο 

 

…………………………………………..
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Άξζξν 10 

Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –ΑληηθαηΪζηαζε 

 

10.1. ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, ζηνπο ρξφλνπο, ηε δηαδηθαζέα αληηθαηΪζηαζεο θαη ηελ ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδνληαη ζηελ απφθαζε απηά θαη 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6.4. ηεο Γηαθάξπμεο. 

10.2. Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα πιηθΪ πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη εθ‟ φζνλ Ϋρεη 

ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ φξνπ 9 ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

10.3. Ζ επηζηξνθά ησλ πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ 

λ. 4412/2016. 

 

 

Άξζξν 11 

ΔγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα πξνκάζεηαο 

 

………………………………………..
198

 

 

ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο, ν ΑλΪδνρνο επζχλεηαη,  αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε θαη εγγπΪηαη  ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ηελ θαιά ζπληάξεζε, απνθαηΪζηαζε βιΪβεο θαη ιεηηνπξγέα ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο κε ηξφπν, 

πεξηερφκελν επζχλεο  θαη ζε ρξφλν πνπ νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 6.6. ηεο Γηαθάξπμεο.  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ,  πξνβαέλεη 

ζηνλ απαηηνχκελν Ϋιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο απηνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 6.6. ηεο Γηαθάξπμεο θαη Ϋρεη φια ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν απηφ.  

 

 

Άξζξν 12 

Τπεξγνιαβέα 

 

12.1.Ο ΑλΪδνρνο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4.4.1. ηεο Γηαθάξπμεο,  δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 

επζχλεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ιφγσ αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. 

Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ.  

 

Γελ επηηξΫπεηαη ε αλΪζεζε ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ πην θΪησ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο/ησλ πην θΪησ ππεξεζηψλ-

θαζεθφλησλ ......
199
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 Συμπλθρϊνονται από τθν Α.Α. με βάςθ το αντικείμενο τθσ προμικειασ ςφμφωνα με τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016 
197

 Συμπλθρϊνεται εφ’ όςον προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 4412/2016 
198

 Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί όταν κρίνει ςκόπιμο για ςφμβαςθ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ να προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
και εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 

199
 Το εδάφιο β ́ ςυμπλθρϊνεται μόνον ςτθ περίπτωςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν , για τισ οποίεσ απαιτοφνται εργαςίεσ 

τοποκζτθςθσ ι εγκατάςταςθσ, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων και για τισ οποίεσ υπάρχει επιφφλαξθ, ςφμφωνα με τισ 
τυχόν απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο τον 
προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 
19 του ν. 4412/2016, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι, κατά το άρκρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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12.2. Ο ΑλΪδνρνο κε ην απφ ...... Ϋγγξαθφ ηνπ, ην νπνέν επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα, θαη ζχκθσλα κε ην  Ϊξζξν 4.4.2. ηεο 

Γηαθάξπμεο, ελεκΫξσζε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ επσλπκέα/φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ο ΑλΪδνρνο 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν ΑλΪδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεέ 

ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο. ε πεξέπησζε δηαθνπάο 

ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε 

γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη  νθεέιεη λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ 

ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα γλσζηνπνηάζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα
200

.  

 

12.3. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο, φπσο απηνέ 

πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3  ηεο Γηαθάξπμεο θαη κε ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2  ηεο Γηαθάξπμεο  

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθάξπμεο. ΔπηπιΫνλ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά, πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη 

νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά 

ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ νξέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 4.4.3. ηεο 

Γηαθάξπμεο. 

 

12.4. Ο ππεξγνιΪβνο ιακβΪλεη γλψζε ηεο ζπλεκκΫλεο ζηελ παξνχζα ξάηξα αθεξαηφηεηαο θαη δεζκεχεηαη λα ηεξάζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε απηά. Ζ σο Ϊλσ δΫζκεπζε πεξηΫξρεηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

[εθφζνλ ε Α.Α. ζπκπεξηιΪβεη ηΫηνηα ξάηξα ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο] 

 

12.4.............................................................. 
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Άξζξν 13 

Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ –Κπξψζεηο 

 

13.1. Ο ΑλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε 

απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθΫξνληαη θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 5.2.1 ηεο 

Γηαθάξπμεο. ηνλ ΑλΪδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη θαηφπηλ ηάξεζεο ηεο ζρεηηθάο δηαδηθαζέαο θαη νη θπξψζεηο/απνθιεηζκφο   πνπ πξνβιΫπνληαη ζην σο 

Ϊλσ Ϊξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθάξπμεο. 

 

13.2. Αλ ην ζπκβαηηθφ πιηθφ θνξησζεέ -παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο 

ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ηε Γηαθάξπμε θαη ην Ϊξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη 

πξφζηηκν/ηφθνο θαη εηζπξΪηηεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5.2.2. ηεο Γηαθάξπμεο. 

 

13.3.  ε βΪξνο ηνπ Ϋθπησηνπ αλαδφρνπ επηβΪιιεηαη επέζεο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθΫξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βΪξνο ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ ηα αγαζΪ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ 

θνξΫα, αλαζΫηνληαο ην αλεθηΫιεζην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο ζε ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα. Σν δηαθΫξνλ ππνινγέδεηαη κε ηνλ 

αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = ΓηαθΫξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βΪξνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ απηά πξνκεζεπηεέ ηα 

αγαζΪ πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ αλαθεξφκελα. Σν 

δηαθΫξνλ ιακβΪλεη ζεηηθΫο ηηκΫο, αιιηψο ζεσξεέηαη έζν κε κεδΫλ. 

ΣΚΣ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ 

θνξΫα ζηνλ λΫν αλΪδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκά θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκέζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ 

θνξΫα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνέα θεξχρζεθε Ϋθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Π = πληειεζηάο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο Ϋκκεζεο δεκέαο πνπ πξνθαιεέηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά απφ ηελ Ϋθπησζε 

ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλσηΫξσ ζπληειεζηάο ιακβΪλεη ηηκά 1,03  

Γηα ηελ εέζπξαμε ηνπ δηαθΫξνληνο απφ ηνλ Ϋθπησην νηθνλνκηθφ θνξΫα κπνξεέ λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζέα ηνπ Κψδηθα 

Δέζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθΫξνλ εηζπξΪηηεηαη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. 
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 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι 
και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι ςχετικά με τθ 
διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του 

201
 Στο ςθμείο αυτό αναφζρεται θ τυχόν δυνατότθτα πλθρωμισ απευκείασ του υπεργολάβου με παραπομπι ςτο αντίςτοιχο άρκρο 

πλθρωμισ ςτο οποίο κα πρζπει να κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να 
εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ειδικότερεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο 
πλθρωμισ 
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Άξζξν 14 

Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο 

 

14.1.Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 4.5 ηεο Γηαθάξπμεο. 

Δηδηθφηεξα …..[ζην ζεκεέν απηφ πεξηιακβΪλνληαη νη ζαθεέο ξάηξεο ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηε 

Γηαθάξπμε ά Ϊιιν πεξηγξαθηθφ Ϋγγξαθν]  

 

14.2. Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γέλεηαη κφλνλ κε κεηαγελΫζηεξε γξαπηά θαη ξεηά ζπκθσλέα ησλ κεξψλ 

θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016. 

 

 

Άξζξν 15 

ΑλσηΫξα Βέα 

 

15.1.Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε 

αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο.  

15.2.Ο ΑλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπέπηεη ζηελ 

Ϋλλνηα ηεο αλσηΫξαο βέαο, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη 

πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνθαζέδεη κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα απηφ νξγΪλνπ.  

Μφλν ε Ϋγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηεο αλψηεξεο βέαο πνπ επηθαιεέηαη ν ΑλΪδνρνο ηνλ απαιιΪζζεη απφ 

ηηο ζπλΫπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ά κε θαηΪιιεια εθπιάξσζεο ηεο πξνκάζεηαο. 

 

 

Άξζξν 16 

Οινθιάξσζε ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ 

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη νινθιεξσζεέ, φηαλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθΪ, πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ηα αγαζΪ πνπ παξαδφζεθαλ, 

φηαλ απνπιεξσζεέ ην ζπκβαηηθφ ηέκεκα θαη εθπιεξσζνχλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ά λφκηκεο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη φηαλ απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.  

 

 

Άξζξν 17 

Γηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4.6 ηεο Γηαθάξπμεο, λα θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο. 

 

 

Άξζξν 18 

ΔθαξκνζηΫν Γέθαην – Δπέιπζε Γηαθνξψλ 

 

18.1. Ζ παξνχζα δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γέθαην θαη εηδηθφηεξα α) απφ ην ζεζκηθφ πιαέζην πνπ αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 1.4. 

ηεο Γηαθάξπμεο θαη β) ηε Γηαθάξπμε θαη ηα Έγγξαθα ηεο χκβαζεο.   

 

18.2.Ο ΑλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ 

Ϊξζξσλ ηεο Γηαθάξπμεο  5.2. (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ -Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ),6.4. 

(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –αληηθαηΪζηαζε), κπνξεέ λα αζθάζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξέδνληαη θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζΫζεηο θαη Ϋλλνκεο ζπλΫπεηεο πνπ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 5.3. ηεο Γηαθάξπμεο.  

 

18.3. ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, θΪζε δηαθνξΪ πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθΪ κε ηελ εξκελεέα, θαη/ά ην θχξνο θαη/ά  ηελ 

εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο, ά εμ αθνξκάο ηεο,  επηιχνληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5.4. ηεο Γηαθάξπμεο.  

 

 

Άξζξν 19 

πκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ/2016/2019 θαη ηνλ λ. 4624/2019 (Α 137)
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 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 
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Σα αληηζπκβαιιφκελα κΫξε αλαιακβΪλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ εθαξκνγά ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα 

θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ δεδνκΫλσλ απηψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο 

Πξνζηαζέαο ΓεδνκΫλσλ / General Data Protection Regulation – GDPR) θαη ηνπ Ν. 4624/2019. Δηδηθφηεξα: 

Α) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζέα απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

ησλ πξνζηεζΫλησλ/ζπλεξγαηψλ/δαλεηδφλησλ εκπεηξέα/ππεξγνιΪβσλ ηνπ, ηζρχνπλ ηα παξαθΪησ: 

Ο ΑλΪδνρνο ζπλαηλεέ ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο εθηΫιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη επηηξΫπεη ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα πξνβεέ ζε αλαδάηεζε-επηβεβαέσζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαγθαέα 

επεμεξγαζέα θαη δηαηάξεζε δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη ζηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ κε Ϊιιεο δεκφζηεο αξρΫο. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνζεθεχεη θαη επεμεξγΪδεηαη ηα ζηνηρεέα πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ εέλαη αλαγθαέα 

γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο,  ηελ εθπιάξσζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γΫλεη ζπκκφξθσζά ηεο κε λφκηκε 

ππνρξΫσζε, ζε Ϋγραξην αξρεέν θαη ζε ειεθηξνληθά βΪζε κε πςειΪ ραξαθηεξηζηηθΪ αζθαιεέαο κε πξφζβαζε απζηεξψο θαη 

κφλν ζε εμνπζηνδνηεκΫλα πξφζσπα ά παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνένπο αλαζΫηεη ηελ εθηΫιεζε ζπγθεθξηκΫλσλ εξγαζηψλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη νπνένη δηελεξγνχλ πξΪμεηο επεμεξγαζέαο πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα πξνβεέ ζε ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα (π.ρ. ζπιινγά, θαηαρψξηζε, νξγΪλσζε,  απνζάθεπζε, κεηαβνιά, 

δηαγξαθά, θαηαζηξνθά θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηΫξσ αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο, ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα φπσο: (α) 

επέζεκσλ ζηνηρεέσλ ηαπηνπνέεζεο, (β) ζηνηρεέσλ επηθνηλσλέαο, (γ) δεδνκΫλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαη 

θνξνινγηθψλ απαηηάζεσλ, (δ) γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, (ε) ζηνηρεέσλ πιεξσκάο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ινγαξηαζκψλ, (ζη) δεδνκΫλσλ εηδηθάο θαηεγνξέαο, ησλ νπνέσλ ε ζπιινγά θαη επεμεξγαζέα επηβΪιιεηαη απφ ηνπο φξνπο 

εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζθνπνχο αξρεηνζΫηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, ά ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. 

Σα πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δαλεηδφλησλ 

εκπεηξέα/ππεξγνιΪβσλ) απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηΪ ηε 

ιάμε απηάο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα πΫληε εηψλ γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο  ά ειΫγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ά 

Ϊιινπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, εθηφο εΪλ ε λνκνζεζέα πξνβιΫπεη δηαθνξεηηθά πεξένδν 

δηαηάξεζεο. ε πεξέπησζε εθθξεκνδηθέαο αλαθνξηθΪ κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκΫλα ηεξνχληαη κΫρξη ην πΫξαο ηεο 

εθθξεκνδηθέαο. 

Καζ‟ φιε ηελ δηΪξθεηα πνπ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηεξεέ θαη επεμεξγΪδεηαη ηα πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα ν ΑλΪδνρνο Ϋρεη δηθαέσκα 

ελεκΫξσζεο, πξφζβαζεο, θνξεηφηεηαο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ, δηαγξαθάο ά θαη ελαληέσζεο ππφ ζπγθεθξηκΫλεο 

πξνυπνζΫζεηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαέζην. 

Γελ επηηξΫπεηαη ε επεμεξγαζέα δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ γηα ηνλ νπνέν Ϋρνπλ 

ζπιιερζεέ παξΪ κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4624/2019. 

Ζ δηαβέβαζε δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζε Ϊιιν δεκφζην θνξΫα επηηξΫπεηαη ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 26 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ, εθφζνλ εέλαη απαξαέηεην γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ά ηνπ ηξέηνπ θνξΫα ζηνλ 

νπνέν δηαβηβΪδνληαη ηα δεδνκΫλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο πνπ επηηξΫπνπλ ηελ επεμεξγαζέα ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 24 ηνπ έδηνπ λφκνπ. 

Σα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ηα 

αθφινπζα (email …………………. /ηει………………..). 

 

B. Χο πξνο ηελ επεμεξγαζέα απφ ηνλ αλΪδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ ζην πιαέζην εθηΫιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 28 ΓΚΠΓ. Δηδηθφηεξα, ηζρχνπλ ηα παξαθΪησ: 

α) ν αλΪδνρνο (εθηειψλ ηελ επεμεξγαζέα) επεμεξγΪδεηαη ηα δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα κφλν βΪζεη θαηαγεγξακκΫλσλ 

εληνιψλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (ππεχζπλνο επεμεξγαζέαο),  

β) δηαζθαιέδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ εέλαη εμνπζηνδνηεκΫλα λα επεμεξγΪδνληαη ηα δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα Ϋρνπλ 

αλαιΪβεη δΫζκεπζε ηάξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ά ηεινχλ ππφ ηε δΫνπζα θαλνληζηηθά ππνρξΫσζε ηάξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο,  

γ) ιακβΪλεη φια ηα απαηηνχκελα κΫηξα δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 32 ΓΚΠΓ,  

δ) ηεξεέ ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξφζιεςε Ϊιινπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζέα,  

ε) ιακβΪλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζέαο θαη επηθνπξεέ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζέαο κε ηα θαηΪιιεια ηερληθΪ θαη 

νξγαλσηηθΪ κΫηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ εέλαη δπλαηφ, γηα ηελ εθπιάξσζε ηεο ππνρξΫσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζέαο λα 

απαληΪ ζε αηηάκαηα γηα Ϊζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην θεθΪιαην III δηθαησκΪησλ ηνπ ππνθεηκΫλνπ ησλ δεδνκΫλσλ,  

ζη) ζπλδξΪκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζέαο ζηε δηαζθΪιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηα 

Ϊξζξα 32 Ϋσο 36 ΓΚΠΓ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζέαο θαη ηηο πιεξνθνξέεο πνπ δηαζΫηεη ν εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζέα,  
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δ) θαη‟ επηινγά ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζέαο (αλαζΫηνπζα αξρά), δηαγξΪθεη ά επηζηξΫθεη φια ηα δεδνκΫλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηάξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζέαο κεηΪ ην πΫξαο ηεο παξνράο ππεξεζηψλ επεμεξγαζέαο θαη δηαγξΪθεη ηα πθηζηΪκελα 

αληέγξαθα, εθηφο εΪλ ην δέθαην ηεο Έλσζεο ά ηνπ θξΪηνπο κΫινπο απαηηεέ ηελ απνζάθεπζε ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηάξα,  

ε) ζΫηεη ζηε δηΪζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζέαο θΪζε απαξαέηεηε πιεξνθνξέα πξνο απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπέδνληαη ζην παξφλ Ϊξζξν θαη επηηξΫπεη θαη δηεπθνιχλεη ηνπο ειΫγρνπο, πεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

επηζεσξάζεσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζέαο ά απφ Ϊιινλ ειεγθηά εληεηαικΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζέαο.  

η) Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζέα δελ πξνζιακβΪλεη Ϊιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζέα ρσξέο πξνεγνχκελε εηδηθά ά γεληθά 

γξαπηά Ϊδεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζέαο.  

 

 

Άξζξν 20 

Λνηπνέ φξνη 

 

Άπαληεο νη φξνη ηεο Γηαθάξπμεο θαη ησλ ΔγγξΪθσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκάκα απηάο. 

Αθνχ ζπληΪρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε δχν αληέηππα, αλαγλψζζεθε θαη ππνγξΪθεθε σο αθνινχζσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κΫξε. 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

………………………………… ………………………………… 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

 

 

 

 

Ο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο 

Αλδξέαο π. Μαξίλνο 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ XII – ΡΖΣΡΑ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή)-  

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΛΕΙΑΣ                                                                         
ΔΘΜΟΣ ΡΘΝΕΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νςθ       : Γ. Γιαννακοποφλου 30 
                          Γαςτοφνθ - Τ.Κ. 27300 
Ρλθροφορίεσ.   : Ψ. Ωατηόπουλοσ 
Τθλζφωνο         : 26233.60719  
ΨΑΞ                 : 26230.35897 
Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 

 
 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :  
 
«ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΔΛΥΛΛΣΤΘΛΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΘΣ» 

 

Αρ.Μελ.: 78/21  
ΡΟΧΡΟΛΟΓ/ΣΜΟΣ : 400.000,00 € ΜΕ Ψ.Ρ.Α. 
24% 
 
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΣΑΕ 055- ΣΑΤΑ ΔΘΜΟΥ 
ΡΘΝΕΛΟΥ 

ΡΖΣΡΑ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ [επηζπλΪπηεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ] 

Γειψλσ/νχκε φηη δεζκεπφκαζηε φηη ζε φια ηα ζηΪδηα πνπ πξνεγάζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο δελ 

ελάξγεζα/ελεξγάζακε αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαη φηη ζα εμαθνινπζάζσ/νπκε λα ελεξγψ/νχκε θαη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιΪ θαη κεηΪ ηε ιάμε απηάο.  

Δηδηθφηεξα φηη: 

1) δελ δηΫζεηα/δηαζΫηακε εζσηεξηθά πιεξνθφξεζε, πΫξαλ ησλ ζηνηρεέσλ πνπ πεξηάιζαλ ζηε γλψζε θαη ζηελ αληέιεςε 

κνπ/καο κΫζσ ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζην πιαέζην ηεο ζπκκεηνράο κνπ/καο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ζηηο νπνέεο ζπκκεηεέρα/κε θαη Ϋρνπλ δεκνζηνπνηεζεέ. 

2) δελ πξαγκαηνπνέεζα/άζακε ελΫξγεηεο λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κΫζσ ρεηξαγψγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εέηε αηνκηθψο εέηε 

ζε ζπλεξγαζέα κε ηξέηνπο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην δέθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. 

3) δελ δηελάξγεζα/δηελεξγάζακε νχηε ζα δηελεξγάζσ/άζνπκε πξηλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ά θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο 

παξΪλνκεο πιεξσκΫο γηα δηεπθνιχλζεηο, εμππεξεηάζεηο ά ππεξεζέεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο. 

4) δελ πξφζθεξα/πξνζθΫξακε νχηε ζα πξνζθΫξσ/νπκε πξηλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ά θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο, Ϊκεζα ά 

Ϋκκεζα, νπνηαδάπνηε πιηθά εχλνηα, δψξν ά αληΪιιαγκα ζε ππαιιάινπο ά κΫιε ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 

θαζψο θαη ζπδχγνπο θαη ζπγγελεέο εμ αέκαηνο ά εμ αγρηζηεέαο, θαη‟ επζεέα κελ γξακκά απεξηνξέζησο, εθ πιαγένπ δε Ϋσο θαη 

ηΫηαξηνπ βαζκνχ ά ζπλεξγΪηεο απηψλ νχηε ρξεζηκνπνέεζα/ρξεζηκνπνηάζακε ά ζα ρξεζηκνπνηάζσ/ρξεζηκνπνηάζνπκε ηξέηα 

πξφζσπα, γηα λα δηνρεηεχζνπλ ρξεκαηηθΪ πνζΪ ζηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. 

5) δελ ζα επηρεηξάζσ/νπκε  λα επεξεΪζσ/νπκε κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 

νχηε ζα παξΪζρσ-νπκε παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο νη νπνέεο ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιΪ θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο, 

6) δελ Ϋρσ/νπκε πξνβεέ νχηε ζα πξνβψ/νχκε, Ϊκεζα (ν έδηνο) ά Ϋκκεζα (κΫζσ ηξέησλ πξνζψπσλ), ζε νπνηαδάπνηε πξΪμε ά 

παξΪιεηςε [ελαιιαθηηθΪ: φηη δελ Ϋρσ-νπκε εκπιαθεέ θαη δελ ζα εκπιαθψ-νπκε ζε νπνηαδάπνηε παξΪηππε, αλΫληηκε ά 

απαηειά ζπκπεξηθνξΪ (πξΪμε ά παξΪιεηςε)] πνπ Ϋρεη σο ζηφρν ηελ παξαπιΪλεζε [/εμαπΪηεζε] νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπ ά 

νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο εκπιεθνκΫλνπ ζε νπνηαδάπνηε δηαδηθαζέα ζρεηηθά κε ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο (φπσο 

ελδεηθηηθΪ ζηηο δηαδηθαζέεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο), ηελ απφθξπςε πιεξνθνξηψλ απφ απηφ, ηνλ εμαλαγθαζκφ απηνχ 

ζε ά/θαη ηελ αζΫκηηε απφζπαζε απφ απηφ ξεηάο ά ζησπεξάο ζπγθαηΪζεζεο ζηελ παξαβέαζε ά παξΪθακςε λνκέκσλ ά 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ά ηπρφλ Ϋγθξηζεο, ζεηηθάο γλψκεο ά απφθαζεο 

παξαιαβάο (κΫξνπο ά φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεέκελνπ ά/θαη θαηαβνιάο (κΫξνπο ά φινπ) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, 

7) φηη ζα απΫρσ/νπκε απφ νπνηαδάπνηε ελ γΫλεη ζπκπεξηθνξΪ πνπ ζπληζηΪ ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα θαη ζα 

κπνξνχζε λα ζΫζεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ κνπ-καο,  

8) φηη ζα δειψζσ/νπκε ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ακειιεηέ κε ηελ πεξηΫιεπζε ζε γλψζε κνπ/καο, νπνηαδάπνηε θαηΪζηαζε 

(αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ά Ϊιισλ θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκέκσλ ά 

εμνπζηνδνηεκΫλσλ εθπξνζψπσλ κνπ-καο, ππαιιάισλ ά ζπλεξγαηψλ κνπ-καο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ ππεξγνιΪβσλ κνπ) κε κΫιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ 
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εκπιΫθνληαη θαζ‟ νηνλδάπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά/θαη κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηελ Ϋθβαζε θαη 

ηηο απνθΪζεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πεξέ ηελ εθηΫιεζά ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ κειψλ ησλ απνθαηλφκελσλ ά/θαη 

γλσκνδνηηθψλ νξγΪλσλ απηάο, ά/θαη ησλ κειψλ ησλ νξγΪλσλ δηνέθεζάο ηεο ά/θαη ησλ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ εμ αέκαηνο ά εμ 

αγρηζηεέαο, θαη‟ επζεέα κελ γξακκά απεξηνξέζησο, εθ πιαγένπ δε Ϋσο θαη ηεηΪξηνπ βαζκνχ ησλ παξαπΪλσ πξνζψπσλ, 

νπνηεδάπνηε θαη εΪλ ε θαηΪζηαζε απηά ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πξνθχςεη θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 

κΫρξη ηε ιάμε ηεο.  

9) [ε πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο ππεξγνιΪβνπ]  

 

Ο ππεξγνιΪβνο ……………..  Ϋιαβα γλψζε ηεο παξνχζαο ξάηξαο αθεξαηφηεηαο θαη επζχλνκαη/επζπλφκαζηε  γηα ηελ ηάξεζε 

θαη απφ απηφλ απαζψλ ησλ ππνρξεψζεσλ  πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε απηά.  

Τπνγξαθά/θξαγέδα 

 

Ο/ε ……. (ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ/ αηνκηθάο επηρεέξεζεο) ά ην λνκηθφ πξφζσπν...........κε ηελ επσλπκέα 

………….θαη κε ην δηαθξηηηθφ ηέηιν «..........................», πνπ εδξεχεη ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΓΟΤ: 

................., Σ.Κ. ...................., λνκέκσο εθπξνζσπνχκελν (κφλν γηα λνκηθΪ πξφζσπα) απφ ηνλ .........................................  

 

  

 




