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                                                                                              ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 205/2021                                                  

                                                                                        

Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ & θαηάξηηζε 

ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηεο κειέηεο πνπ αθνξά: 

«1.Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ 

ζηελ Γ.Δ. αιακίλαο, 2.Πξνκήζεηα δηαθόξσλ 

ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ.Δ. Ακπειαθίσλ, 

3.Πξνκήζεηα ενξηαζηηθώλ ζηνιηδηώλ». 

 

ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 30
ε
 ηνπ κελφο ΑΤΓΟΤΣΟΤ ηνπ 

έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ψξα 9.00 π.κ. πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηα πεξηθνξάο 

(ηειεθσληθή) 48
ε
 Σαθηηθή πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ αιακίλνο, 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 60249/22-9-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ  θαη  χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. 

15166/26-8-2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Γεκάξρνπ 

αιακίλνο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. Δπηδφζεθε ζηα κέιε, 

ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξ.  

77 ηνπ Ν. 4555/18. 

          Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο (ηειεθσληθή) πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο  δηαπίζησζε φηη 

ζπκκεηείραλ:                                                                                      

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                            ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ  
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ  

ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ                                             ΣΑΒΑΡΖ   ΗΩΑΝΝΖ 

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΩΝΗΟ                                          

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ                                                            

ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ    

ΓΟΤΜΔΝΖ  ΑΘΑΝΑΗΟ                                                                                

ΓΚΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ                                   

ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΗΗΓΩΡΑ                                          

      

         Αξρίδνληαο ηε πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα «Έγθξηζε 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ & θαηάξηηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηεο κειέηεο πνπ αθνξά: 1.Πξνκήζεηα 

δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ.Δ. αιακίλαο, 2.Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ 

θαη πιηθώλ ζηελ Γ.Δ. Ακπειαθίσλ, 3.Πξνκήζεηα ενξηαζηηθώλ ζηνιηδηώλ». 
         Καηφπηλ αθνχ έρεη ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

ππνβάιιεη εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Σκήκα Πξνκεζεηψλ) πνπ έρεη σο εμήο: 

 

                                                       ΔΗΖΓΖΖ 

          

Παξαθαινχκε γηα ηελ επίζπεπζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζθνπφ 

ηελ: Έγθξηζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη Καηάξηηζε ησλ όξσλ Γηαθήξπμεο ηεο κειέηεο 

πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ. Δλ. αιακίλαο), 

(Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ. Δλ. Ακπειαθίσλ), (Πξνκήζεηα 

ενξηαζηηθώλ ζηνιηδηώλ) γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πληήξεζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Γηθηχνπ 

Φσηηζκνχ» κε ζπλνπηηθό  κεηνδνηηθό δηαγσληζκό  πνζνύ  49.525,35€ (κε Φ.Π.Α). 

 

ΑΔΑ: 6ΡΑ9Ω1Ε-3ΤΙ



        Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζηεξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα), ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο),  ηνπ Ν. 4555/2018 (Πξφγξακκα 

Κιεηζζέλεο ), ηνπ Ν.4412/2016κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ζα βαξχλεη 

ηνπο θσδηθνχο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο έηνπο 2021: 

 

 
Προμήθεια διαθόρων 
λαμπηήρων και σλικών ζηην 
Δ. Εν. Σαλαμίνας 

Κ.Α. 20-6662.049 16.037,90€ 
 

Προμήθεια διαθόρων 
λαμπηήρων και σλικών ζηην 
Δ. Εν. Αμπελακίων 

Κ.Α. 20-6662.059 16.037,90 € 
 

Προμήθεια εορηαζηικών 
ζηολιδιών 

Κ.Α. 20-6662.055 7.864,00 € 
 

 ΑΘΡΟΗΜΑ 39.939,80€ 

  

ΦΠΑ 
9.585,55€ 

 ΤΝΟΛΟ 49.525,35€ 

 

 ηνπ  Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ζηνλ νπνίν θαη έρεη  εγγξαθεί 

ζρεηηθή πίζησζε.  

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα αλσηέξσ, παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο κε ηελ νπνία ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα: 

Να εγθξίλεη ηηο Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο θαη λα θαηαξηίζεη ηνπο όξνπο Γηαθήξπμεο ηεο 

κειέηεο πνπ αθνξά ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. 

 

         Ο Πξφεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο  Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

       Ζ Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηεο  Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηελ ππ’ 

αξηζκ.21/2021 κειέηε θαζψο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,  

 

                        Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    Ο Μ Ο Φ Χ Ν Α     

1.- Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο 21/2021 γηα ηε δεκνπξάηεζε  ηνπ έξγνπ: : 

1.Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ.Δ. αιακίλαο, 2.Πξνκήζεηα δηαθόξσλ 

ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ.Δ. Ακπειαθίσλ, 3.Πξνκήζεηα ενξηαζηηθώλ ζηνιηδηώλ θαη 

2.- Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο νη νπνίνη  έρνπλ σο εμήο:  

ΣΣ ΔΔ ΤΤ ΥΥ ΟΟ    

ΓΓ ΗΗ ΑΑ ΚΚ ΖΖ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΖΖ     ΤΤ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΣΣ ΗΗ ΚΚ ΟΟ ΤΤ   ΓΓ ΗΗ ΑΑ ΓΓ ΧΧ ΝΝ ΗΗ  ΜΜ ΟΟ ΤΤ   

ΓΓ ΗΗ ΑΑ   ΣΣ ΖΖ ΝΝ    ΤΤ ΝΝ ΑΑ ΦΦ ΖΖ    ΤΤ ΜΜ ΒΒ ΑΑ  ΖΖ    ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜ ΖΖ ΘΘ ΔΔ ΗΗ ΑΑ    

ΟΟ   ΓΓ ΖΖ ΜΜ ΟΟ     ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΜΜ ΗΗ ΝΝ ΑΑ    

ΓΓ ηη αα θθ εε ξξ ύύ ζζ ζζ εε ηη   

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 

Σκήκαηα : 

«1. Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ. Δλ. αιακίλαο, 2. Πξνκήζεηα 

δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ. Δλ. Ακπειαθίσλ, 3. Πξνκήζεηα ενξηαζηηθώλ 

ζηνιηδηώλ». 

Δθηηκώκελε αμία ηεο ζπλνιηθήο ζύκβαζεο: 49.525,35 Δπξώ 

(ζπκπεξηιακβαλόκελνπ Φ.Π.Α. 24%), 

ΑΔΑ: 6ΡΑ9Ω1Ε-3ΤΙ



πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) θαη β) ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

θαιεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνκεζεπηέο) λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο. 

Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ην θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά θαη κφλν βάζεη ηεο 

ζπλνιηθήο ηηκήο ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΙΑ [3] ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΝΟΛΙΚΑ ηεο πξνκήζεηαο (ρακειφηεξε 

ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α) 

(ηνπ άξζξνπ 117 Ν.4412/16). 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε 
ΛΔΧΦ. ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 1 & 

ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 

Πφιε ΑΛΑΜΗΝΑ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 189 00 

Σειέθσλν 213 2027 387 

ΑΦΜ 998378908  Γ.Ο.Τ. Δ’ ΠΔΗΡΑΗΑ 

Φαμ 213 2027 378 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν texniki@0165.syzefxis.gov.gr,  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
1
 ΜΗΥΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  

(URL) 
www.salamina.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο:  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη

2
 ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ  θαη αλήθεη ζηελ ΓΔΝΗΚΖ 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ (ΤΠΟΣΟΜΔΑ ΟΣΑ)
3
. 
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Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
4
: 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε ΓΔΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ. 
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο

5
: 

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & 

δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL):  www.salamina.gr. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ δηεχζπλζε : ΛΔΧΦ. 

ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 1 & ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ, Σ.Κ 189 00, 

ΑΛΑΜΗΝΑ.  
Οη  πξνζθνξέο  πξέπεη  λα  ππνβάιινληαη  είηε,  

i. κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε, 

ii. κε απνζηνιή,  επί απνδείμεη, πξνο  ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  είηε, 

iii. κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνλ αλσηέξσ αξκφδην γηα 

πιεξνθνξίεο : ΜΗΥΑ ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ζηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε θαη ζην 

ηειέθσλν : 213 2027 387 θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : 

texniki@0165.syzefxis.gov.gr. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη 

ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο  παξνχζαο. 
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο

6
 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν ΓΖΜΟ 

ΑΛΑΜΗΝΑ, ε δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνπο Κ.Α [ηελ κε] : 

1. Κ.Α.:  20-6662.049, 2. Κ.Α.: 20-6662.059, 3. Κ.Α.:  20-6662.055 ζρεηηθή 

πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο  2021 ηνπ Φνξέα
7
.  

 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζύκβαζεο  

 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ, 

πιηθώλ θαη ενξηαζηηθώλ ζηνιηδηώλ γηα λα θαιπθηνύλ νη αλάγθεο 

ζπληήξεζεο ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ θσηηζκνύ [ζχληνκε αλαθνξά ησλ 

πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ ή ησλ ππνδηαηξνχκελσλ ηκεκάησλ ησλ εηδψλ απηψλ, 

εθφζνλ ππάξρνπλ, κε επηζήκαλζε ηδίσο εάλ ε ππνβνιή πξνζθνξψλ δεηείηαη 

γηα ηελ αγνξά, κίζζσζε, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ή καθξά κίζζσζε κε 

δηθαίσκα ή φρη αγνξάο ή κε ζπλδπαζκφ απηψλ. Δπηπξφζζεηα ζπκπιεξψλεηαη 

θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε παξνρή παξαθνινπζεκαηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

πξνκήζεηαο φπσο πρ. εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο  εμνπιηζκνχ ή 

εθπαίδεπζεο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ εθπξνζψπσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο]. 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ 
Κνηλνχ Λεμηινγίνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ CPV: 1. 31531000-7, 2. 
34928500-3, 3. 31522000-1 [Σα αλσηέξσ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ θαη ππφ 
κνξθή πίλαθα]................., [ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε 
ηκήκαηα:]. 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ΣΡΗΑ [3] ηκήκαηα

8
: 

ΣΜΖΜΑ 1: «Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ. Δλ. 
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αιακίλαο», εθηηκώκελεο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ 16.037,90 €, πιένλ ΦΠΑ 

3.849,10 €, άξα ε ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία κε ΦΠΑ 19.887,00 €. 

ΣΜΖΜΑ 2: «Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ. Δλ. 

Ακπειαθίσλ», εθηηκώκελεο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ 16.037,90 €, πιένλ ΦΠΑ 

3.849,10 €, άξα ε ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία κε ΦΠΑ    19.887,00 €. 

ΣΜΖΜΑ 3: «Πξνκήζεηα ενξηαζηηθώλ ζηνιηδηώλ», εθηηκώκελεο αμίαο 

ρσξίο ΦΠΑ 7.864,00 €, πιένλ ΦΠΑ 1.887,36 €, άξα ε ζπλνιηθή 

εθηηκώκελε αμία κε ΦΠΑ 9.751,36 €. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη θαη γηα ηα ΣΡΗΑ [3] ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΝΟΛΗΚΑ 

[κηα (1) ζπλνιηθή ηηκή γηα όια ηα ηκήκαηα]
9
[ζπκπιεξψλεηαη ε επηινγή 

ηεο A.A.: φια ηα ηκήκαηα/ ζπγθεθξηκέλν κέγηζην αξηζκφ ηκεκάησλ/ έλα κφλν 

ηκήκα]. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ΣΜΖΜΑΣΧΝ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ 

πξνζθέξνληα νξίδεηαη (ζε) θαη ζηα ΣΡΗΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΝΟΛΗΚΑ
10

. Σα 

θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαηίζεληαη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάζεζε ζε έλαλ πξνζθέξνληα ηκεκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ 

ηνλ κέγηζην αξηζκφ είλαη ηα αθφινπζα
11

  

..............................., ...............................[ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ ην επηιέμεη 

ε A.A.]. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζπλδπάδνληαο ΚΑΗ 

ΣΑ ΣΡΗΑ ΣΜΖΜΣΑ ΤΝΟΛΗΚΑ [κηα ζπλνιηθή ηηκή γηα όια ηα 

ηκήκαηα], (ή νκάδα ηκεκάησλ ΟΥΗ ) ζε έλαλ πξνζθέξνληα  ππφ ηηο θάησζη 

πξνυπνζέζεηο
12

. 

Με βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο 

ηηκήο θαη γηα ηα ηξία (3) ηκήκαηα ζπλνιηθά [κηα ζπλνιηθή ηηκή γηα όια 

ηα ηκήκαηα] [ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ ην επηιέμεη ε A.A. ζηελ πεξίπησζε πνπ 

είλαη δπλαηή ε αλάζεζε πεξηζζνηέξσλ ηκεκάησλ ζην ίδην αλάδνρν]. 
Ζ εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο [θαη ησλ ηξηώλ (3) ηκεκάησλ ζπλνιηθά] 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 49.525,35 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

(πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: € 39.939,80  ΦΠΑ: 9.585,55). 
 [Αλαθέξνληαη δηαθξηηά, εθφζνλ πθίζηαληαη:  
- ηπρφλ δηθαίσκα πξναίξεζεο

13
 

- ηπρφλ δηθαίσκα πξναίξεζεο θαηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα 
νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα κε αλαθνξά ζε νξηζκέλν 
πνζνζηφ ζηα εθαηφ

14
  

- ηπρφλ δηθαίσκα παξάηαζεο κε αχμεζε θπζηθνχ – νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ

15
. 

Δάλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  ζθφπηκν είλαη λα 

αλαγξάθεηαη ρσξηζηά αθελφο ε αμία ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο θαη 

αθεηέξνπ ε αμία ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ή ηπρφλ παξαηάζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ νδεγνχλ ζε πξνζαπμήζεηο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Δπίζεο αλαγξάθνληαη ηπρφλ αλαζεσξήζεηο ηηκψλ. ε πεξίπησζε 

ππνδηαίξεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα 

δηθαηψκαηα].  

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ΣΡΔΙ (3) ΜΗΝΔ ή/ ....... εκέξεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο δίδεηαη ζηελ Δ..Τ. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.Ι) ζην ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. [ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α. πρ Παξάξηεκα ..... Δηδηθή 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θιπ]  
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Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάο, απνθιεηζηηθά θαη κόλν βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΣΑ ΣΡΙΑ [3] ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΝΟΛΙΚΑ [κηα (1) ζπλνιηθή ηηκή γηα όια ηα 

ηκήκαηα] ηεο πξνκήζεηαο (ρακειόηεξε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α). 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο 

ηζρχνπλ θαη ηδίσο
16

: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 3463/2006 (Α 114) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» 

 ηνπ λ. 3852/2010 (Α 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
17,

 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 

297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 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 πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
18

 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

 ηνπ άξζξνπ 23, παξ.5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ [ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε] 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

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

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία», 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ 

απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ. 

 Καη ηηο, 

α) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ αιακίλαο. 

                             [απνθάζεηο ηνπ  Γ. ή ηεο Ο.Δ γηα ηελ  έγθξηζε  ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ]. 

[πκπιεξψλνληαη επίζεο ην εηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο θαη, ηδίσο, ε απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πεξί έγθξηζεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ησλ φξσλ απηνχ, ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζψο 

θαη ε παξαπνκπή ζε εληαίεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηπρφλ εθπνλήζεθαλ απφ 

ΔΚΑΑ, ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ή πνιπεηνχο αλάιεςεο
19

, φπνπ 

ηζρχεη, ε έληαμε ζε εληαίν πξφγξακκα πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ, φπνπ ηζρχεη,  ε 

πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζε 

πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζχκβαζεο, νη απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ε ηπρφλ απφθαζε έγθξηζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ πξνθαηαξθηηθήο δηαβνχιεπζεο....] 

 
1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 

..13
ε
./..09./2021 εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ θαη ώξα 11.00 π.κ.

20
 

(ζεκ. ηνπιάρηζηνλ 10 κέξεο από ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ). 

Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ εκέξα ΓΔΤΣΔΡΑ 

13/09/2021 θαη ώξα 11.00 π.κ. έσο 11.30 π.κ., ελψπηνλ ηνπ Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα ή δελ ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε απνζθξάγηζε κεηαηίζεηαη ζε 

λέα εκέξα θαη ψξα κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία ζα 

αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο αλαζέηνπζαο (www.salamina.gr) θαη ζην 

ΚΖΜΓΖ, ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, αιιά 

πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο έσο ηελ αλσηέξσ 

εκέξα θαη ψξα. 

 
1.6 Γεκνζηόηεηα 
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Α.    Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΖΜΓΖ) 
21

. 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζε κία 

εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ
22

 

[ζπκπιεξψλεηαη ν ηχπνο (αλαθνξά ζε έληππα, εκεξνκελία απνζηνιήο θαη 

δεκνζίεπζεο, εθφζνλ ε ηειεπηαία είλαη γλσζηή)]. 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη 

ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, 

αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
23

 

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε [ή ζα θαηαρσξεζεί] ζην δηαδίθηπν, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): 

www.salamina.gr ζηελ δηαδξνκή: Πξνθεξχμεηο ► Γηαγσληζκνί, ζηηο 

30./08./2021.[ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο θαηά πεξίπησζε] 

Β.    Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη: Σνλ Αλάδνρν. 

[ζπκπιεξψλεηαη, θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ην εθαξκνζηέν λνκνζεηηθφ – 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Α.Α. σο πξνο ηηο δαπάλεο δεκνζηεχζεσλ] 
24

. 

 
1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ 

ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
25

 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 
2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

2.1.1    Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο

26
  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. H παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

● ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή [ηερληθή έθζεζε] 
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θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ   ηεο 

ζχκβαζεο. 

● ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

● ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗΗ: Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

2. Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ]. 

3. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

2.1.2    Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο θαη 

ηεύρε 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα. 

Έηζη ε ζεηξά ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο είλαη: 

1. Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο 

2. Σν Παξφλ Σεχρνο Γηαθήξπμεο 

3. Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ νξψλ ηεο 

Γηαθήξπμεο 

4. Σερληθή έθζεζε 

5. Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο 

6. Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο 

7. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

8. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο κειέηεο 

9. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνζθνξάο 

Σα ηεχρε είλαη δηαζέζηκα ειεθηξνληθά ζηηο αλσηέξσ δηεπζχλζεηο (βι. παξ. 

1.6.). 

Γηα ηπρφλ έληππε παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ή κέξνπο απηψλ νη ελδηαθεξφκελνη 

απεπζχλνληαη ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ηηο ψξεο. 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε 

αλαπαξαγσγήο ηνπο
27

. 

Σν θφζηνο αλέξρεηαη ζε 20 επξώ, εθηφο αλ νη ελδηαθεξφκελνη αλαιάβνπλ 

κε δαπάλε θαη επηκέιεηα ηνπο ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ αθφκα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο  ζηα 

γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, 

ππεύζπλε θα. Μίρα Υαξίθιεηα, ηει. 213 2027 387 θαη θα. Μαιηέδνπ 

Μαξηάλζε, ηει. 213 2027 336. 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 

ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο 

απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία 

κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 

αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν
28

. 

Όιν ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο πξνζθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ αιακίλαο (www.salamina.gr). 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ην ηππψζνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή κνξθή 

ηνπ, θέξνληαο ηε ζθξαγίδα θαη ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο έσο θαη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.1.3    Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
Σα ζρεηηθά  αηηήκαηα  παξνρήο  δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη  εγγξάθσο θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ην  αξγφηεξν νθηώ (8) εκέξεο πξηλ  ηελ 
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θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη εγγξάθσο. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν δελ 

εμεηάδνληαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο
29

: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ 

ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη 

παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4    Γιώζζα 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ΜΟΝΟ ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα.[ή ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α. : ]. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί εθηφο απφ ηελ ειιεληθή, θαη 

ζηελ […..] γιψζζα [ζπλνιηθά] [κεξηθά], ΟΥΗ. 

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε 

ειιεληθή έθδνζε
30

. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία (απνδεηθηηθά 

έγγξαθα) ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)
31 

. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν
32

. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 

Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)
33

. Δηδηθά, 

ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν
34

 [πκπιεξψλεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη αλαιφγσο κεηά απφ επηινγή ηεο Α.Α.:]. 

Σν πξφζσπν απηφ λα είλαη νξθσηφο κεηαθξαζηήο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ 

πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε 

εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα 

ΑΓΓΛΙΚΗ [πρ αγγιηθή], ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 
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ΑΔΑ: 6ΡΑ9Ω1Ε-3ΤΙ



Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο 

θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα
35

. 

2.1.5    Δγγπήζεηο
36

 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο παξαγξάθνπ 4.1 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο  Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ 

νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ
37

 (ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ). 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη, 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο ηνπ αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 

βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο 

δέθα (10) εκεξώλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ, 

ηα) φηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο 

ηζρχνο ηεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ νπνία 

εθδφζεθε. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο εγγχεζεο, 

θα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, 

ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

[ην ζεκείν απηφ γίλεηαη παξαπνκπή ζε ζρεηηθά ππνδείγκαηα, εθφζνλ 

ππάξρνπλ] 
θβ) θαη φζν αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο θαηά έλα (1) κήλα. 

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 
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2.2.1    Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Γ) ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, 

θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
38

 

2. α) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ζπλεηαηξηζκνί, θνηλνπξαμίεο, θιπ.), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή
39

 γηα ηελ ππνβνιή θνηλήο 

πξνζθνξάο
40

, ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ [ε 

Α.Α. κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε]. 

Ζ επηιεγείζα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο, ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο(εμαζθάιηζε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ) είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη 

εηο νιφθιεξνλ.
41

 
[Οη Α.Α. κπνξνχλ λα παξαρσξνχλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα, ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 

παξαγξάθνπ 4, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζε: 

(α) Πξνζηαηεπκέλα Παξαγσγηθά Δξγαζηήξηα ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2646/1998 (Α΄ 

236), 

(β) Κνηλσληθνχο πλεηαηξηζκνχο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

2716/1999 (Α΄ 96), 

(γ) Κνηλσληθέο πλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Έληαμεο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4019/2011 (Α΄ 216) θαη (δ) θάζε άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 

έρεη σο θχξην ζθνπφ, δπλάκεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ, εθφζνλ 

πεξηζζφηεξνη απφ 30% ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θνξέα είλαη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία 

ή κεηνλεθηνχληεο εξγαδφκελνη. 

ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο γίλεηαη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηεο δηαθήξπμεο, ηδίσο ηνπ 

ελ ιφγσ άξζξνπ, ησλ θξηηεξίσλ επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφιεηαο, ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο] 

2.2.2    Λόγνη απνθιεηζκνύ
42

 
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη 

ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.2.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε
43

 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 
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γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 

2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ 

L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην 

εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 

(Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 

309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ 

νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά  θαη’ ειάρηζηνλ 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά ζηα κέιε ή ζε φια ηα κέιε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
44

. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
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Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή νξίδεηαη όηη αλέξρεηαη 

ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε 

απόθαζε. 
45

 

2.2.2.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη 

δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη 

ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο
46

.  
ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη 

έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δύν 

(2) εηώλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο:  

         αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα 

ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 

266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή  

         ββ) δύν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα 

ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δύν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 
47

 

2.2.2.3 α) Καη’ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ 

παξαγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο [φπσο ελδεηθηηθά δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α.]  

……………………………………………………………  

[Δπηζεκαίλεηαη φηη  ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ 

απνθιεηζκφ ησλ παξ. 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2. (παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73) απνηειεί 

δπλαηφηεηα ηεο Α.Α. (πξβι. 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). ε πεξίπησζε πνπ δελ 

επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα δηαγξάθεη ηελ   παξάγξαθν απηή] 

β) Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.2.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ 

κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 

θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 

πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ 

είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο [Δπηζεκαίλεηαη φηη  ε ελ ιφγσ πξφβιεςε γηα παξέθθιηζε απφ 

ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ηεο παξ. 2.2.2.2. (παξ. 2 πεξ. α & β ηνπ άξζξνπ 73) 

απνηειεί δπλαηφηεηα ηεο Α.Α. (πξβι. 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). ε πεξίπησζε πνπ 

δελ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα ε Α.Α. δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο  
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απηή]. 

2.2.2.4.  Απνθιείεηαη
48

 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016
49

,  

(β) εάλ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 

εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο
50

,  

(γ)  ππάξρνπλ επαξθψο εύινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,   

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε 

άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα,  

(ε)  εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(ζη) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 

παξνχζαο,  

(δ)  εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 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,  

(ε)  εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν 

ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή 

πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) 

έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
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ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο [Σν ελ ιφγσ εδάθην πξνζηίζεηαη απφ ηελ A.A. ζηελ πεξίπησζε 

πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ ηελ πεξ. β ηεο παξ. 4 θαη θαηά 

δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα]. 

2.2.2.5.  Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ 

απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ 

είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.2.6.   Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)
52

 θαη 

2.2.2.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα 

κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία 

θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 

Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην 

ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ 

επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 
53

. 

2.2.2.7.  Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

2.2.2.8.  Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ 

απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο
54  

2.2.3    Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
55

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή 

βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη 

ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ 

πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
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Τιηθνχ
56

) 

[ηζρχεη θαηά πεξίπησζε γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα Οηθνλνκηθνχο 

Φνξείο].   

2.2.4    Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
57

  
[ηίζεηαη απφ ηελ Α.Α. κφλν εάλ απαηηεί πξφηππα]  

Οη πξνκεζεπηέο θαη νη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπο (ηεο παξαγσγήο), γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε: 

 ηα νξηζκέλα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO ή κεηαγελέζηεξν 

απφ αλεμάξηεην ηζνδχλακν θνξέα πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλν απφ 

ηνλ ΔΤΓ ή ηζφηηκν νξγαληζκφ. Απηά βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά 

επξσπατθψλ πξνηχπσλ εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. 

Δπίζεο θαη γηα ππνςήθηνπο πνπ δελ εδξεχνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είλαη 

απνδεθηφ ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ νξγαληζκνχο 

εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε ‐  κέιε, θαζψο θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα 

ηζνδχλακα κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη απφ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Γίλνληαη δεθηά απφ ηελ Α.Α θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη 

ηεθκεξησκέλα ηε πξφζβαζε λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ 

ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

θαη  λα πιεξνχλ φιεο ηηο άιιεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 82 παξ.1 

ηνπ λ. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε: 

α) ηελ εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ ν πξνκεζεπηήο
58

  

2.2.5    Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.5.1   Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο:  

α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 θαη  

β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην 

άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν 

ζηελ παξνχζα άξζξν 2.1.1 παξ. 3 [ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α.],  

ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 

1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε επηβεβαηψλνληαο 

φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο. 

Σν ΣΔΤΓ
59

 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 

(ΑΓΑ:  ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ).  

Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) & (www.hsppa.gr).[ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ε πξνο αλάζεζε ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 
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πνηθίιινπλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα ΣΔΤΓ γηα 

θάζε ηκήκα (ή νκάδα ηκεκάησλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο). Η A.A. 

επηζεκαίλεη ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε]. 

Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
60

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

(ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.2.1 ηεο 

παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Ωο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο 

απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο.
61

 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη 

ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
2.2.5.2   Απνδεηθηηθά κέζα

62
 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 

έσο 2.2.6, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016
63

. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή 

άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 

κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, 

φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο 

άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ
64

. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

• νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, 

εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

• νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
65

. 

εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.2 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
66

: 
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ 

πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο, είηε γηα έλα ή πεξηζζφηεξα αδηθήκαηα [παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016)]. 

Δθδφζεσο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ (3κήλνπ) ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο εηδνπνίεζεο ηεο ελφηεηαο 3.2.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 

ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.2.1. 
Γηα λα λνκηθά πξφζσπα ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ είλαη:  

 νη δηαρεηξηζηέο ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη 

ΔΔ),  

 νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ),  

 ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΔ),  

 ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ,  

 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

ε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα 

θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία απφ ηελ 

νπνία δηέπνληαη.  

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην 

νπνίν θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86 ή ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπνπ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Η επηηξνπή 

ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα 

πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.  

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.2 θαη 2.2.2.4
67

 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθό 

(κε απψηαην ρξφλν έθδνζεο ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο εηδνπνίεζεο ηεο ελόηεηαο 3.2) πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη 

ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ
68

 [ε Α.Α. δχλαηαη λα δεηήζεη επηπιένλ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο].  

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ 

έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή 

ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 

Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 
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νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε 

κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο 

απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ
69

. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.2.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ 

απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ
70

  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

δύν (2) εηώλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο. Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ 

ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
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Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 

πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 

πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4, ηα έγγξαθα 

ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα 

θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε 

δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1 

θαη 2.2.2.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4. 

Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ 

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

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 

νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθδφζεσο ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ ρσξίο 

επζχλε ηνπ αλάδνρνπ αξθεί ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε εθ κέξνπο ηνπ 

αλάδνρνπ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4 ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ρσξίο ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο , 

φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.3. (απφδεημε 

θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηζνδχλακεο 
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επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI 

ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα 

θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη 

φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
72

 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

βεβαίσζε εγγξαθήο (ζην νηθείν Δπηκειεηήξην) ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ 

ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 

Τιηθνχ. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ (ηα αληίζηνηρα ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθά)  

ελ ηζρύ πηζηνπνηεηηθά από θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
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Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε 

αξκφδηα αξρή (π.ρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
74

 ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα 

θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα 

ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε 

λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ 

ππνβνιή ηνπο. 

α) Δάλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ θαη Δ.Π.Δ ηα ζηνηρεία ηα αληινχλ απφ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γ.Δ.ΜΖ. ή απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. 

β) Δάλ πξφθεηηαη γηα Ο.Δ θαη Δ.Δ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ 

ην νηθείν Πξσηνδηθείν ή λφκηκα επηθπξσκέλν θαζψο θαη νη ηπρνλ 

ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.  

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, 

φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ 

ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. Ζ εθπξνζψπεζε γίλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή 

έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ 

νπνηαδήπνηε αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή πνπ απνδεηθλχνπλ εηδηθά 

γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά 

έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ 
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εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε 

ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Οη σο άλσ 

ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, 

ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο 

θαηαιφγνπο
75

 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο 

δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ 

λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 

αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ 

έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά 

ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 

θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.6. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

 

2.3.1    Κξηηήξην αλάζεζεο
76

  
 
Κξηηήξην αλάζεζεο

77
 ηεο ύκβαζεο

78
 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά θαη κόλν βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΣΑ ΣΡΙΑ [3] ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΝΟΛΙΚΑ [κηα (1) ζπλνιηθή ηηκή γηα όια ηα 

ηκήκαηα] ηεο πξνκήζεηαο (ρακειόηεξε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ).  

 
2.4 Καηάξηηζε – Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ   

 

2.4.1    Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Η ηεο Γηαθήξπμεο [ζπκπιεξψλεηαη ην ζρεηηθφ Παξάξηεκα απφ 

ηελ Α.Α.], γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο 

αλά είδνο /ηκήκα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
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Γελ επηηξέπνληαη αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 

είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο 

κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο
79

. 

 

2.4.2    Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ 

άξζξνπ 1.5, ηεο Γηαθήξπμεο,  

είηε  (α)   κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, (Γηεχζπλζε : 

ΛΔΧΦ. ΚΧΝ/ΝΟΤ     

                ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 1 &   ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ, ΣΚ 189 00) 

είηε  (β)   κε απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

(Γηεχζπλζε : ΛΔΧΦ. ΚΧΝ/ΝΟΤ    ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 1 &   

ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ, ΣΚ 189 00) 

είηε  (γ)   κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

(Γηεχζπλζε : ΛΔΧΦ. ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ 1 &   

ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ, ΣΚ 189 00). 

ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη 

θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην 

πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη 

επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα αιιά 

θαζπζηέξεζαλ ζηελ άθημε ηνπο ρσξίο ε αλαζέηνπζα αξρή λα θέξεη επζχλε. 

Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 

ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αθφκα θη αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

(θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα 

αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά 

ηνπ ………. 

γηα ηελ Πξνκήζεηα ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΙΑ [3] ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΝΟΛΙΚΑ [κηα 

(1) ζπλνιηθή ηηκή γηα όια ηα ηκήκαηα] κε ηίηιν έξγνπ : «1. Πξνκήζεηα 

δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ. Δλ. αιακίλαο, 2. Πξνκήζεηα 

δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ ζηελ Γ. Δλ. Ακπειαθίσλ, 

3.Πξνκήζεηα ενξηαζηηθώλ ζηνιηδηώλ». 

κε αλαζέηνπζα αξρή ην ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΑ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 13/09./2021 θαη ώξα 11.30π.κ.. 

 

Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν 

αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή 

έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), 
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απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ 

ηειεθψλνπ, fax, e-mail). 

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη θαη δχν (2) 

μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη πνπ θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ.  

Απηνί πεξηιακβάλνπλ ηα εμεο αθφινπζα επί πνηλή απνθιεηζκνχ:  

               (α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, (θιεηζκέλνο  κε  ηξφπν  πνπ 

δε  κπνξεί  λα  αλνηρζεί  ρσξίο  λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ), κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή 

Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.  

Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ηελ ζπκθσλία κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαπάλσ κειεηψλ πξνκήζεηαο 

(ηκήκαηα 1, 2, 3). 
Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ κεγάινπ 

φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 

ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο, 

                (β) έλαλ (ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») 

μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα 

αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ), ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία  ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα (κεηά ηελ 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ), ε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε 

ππνβνιή (αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα) πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ 

θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζα αξρήο, δελ ηηο 

ιακβάλεη ππφςε, ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο 

λα απνζθξαγηζηνχλ. 

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θύιιν γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα : 

α) απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα (ζε  πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),   

β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ) θαη  

γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή 

πξνζθνξά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ 

έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο, επί πνηλή απφξξηςεο, πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα
80

, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 

απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 

κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 
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ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή 

ηεο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, 

απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4250/2014 (Α’ 94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξόκελε ηηκή ), ζα δίδεηαη ζε επξώ (€). 
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ζηνπ Π.Γ. 28/2015. 

2.4.3    Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- 

Σερληθή Πξνζθνξά»  
2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ ην 

ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016
81

, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

2.2.7.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην 

ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε 

κνξθή αξρείνπ .doc, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο 

(άξζξν 2.1.1 παξ. 3). 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. 

2.4.3.2   H Σερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο 

θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο  νη νπνίεο  απνηεινχλ  

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗ (άξζξν 2.1.1 παξ. 2)  ηεο Γηαθήξπμεο 

[ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α.], πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ 

πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε 

βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην 

σο άλσ Παξάξηεκα
82

 
83.

 [ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ππφδεηγκα ηερληθήο 

πξνζθνξάο - θχιιν ζπκκφξθσζεο ή άιιν πεξηγξαθηθφ έγγξαθν ηεο 

δηαθήξπμεο, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή παξαπνκπή κε 

αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή]. 

Σν ππφδεηγκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο επηζπλάπηεηαη σο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

(άξζξν 2.1.1 παξ. 2) ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη είλαη δηαζέζηκν ζε 

κνξθή επεμεξγάζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

www.salamina.gr  

2.4.4    Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο 

ζύληαμεο θαη ππνβνιήο  νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ 

παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο (ηηκή), ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά θαη κόλν βάζεη ηεο 

ζπλνιηθήο ηηκή ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΙΑ [3] ΣΜΗΜΑΣΑ ΤΝΟΛΙΚΑ [κηα (1) 

ζπλνιηθή ηηκή γηα όια ηα ηκήκαηα] ηεο πξνκήζεηαο (ρακειόηεξε 

ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο ΦΠΑ), φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ ή ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ (άξζξν 2.1.1 παξ. 2) ηεο δηαθήξπμεο. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη (ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην είδνο ηεο 

πξνκεζείαο άλεπ θαη κεηά ΦΠΑ), ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο 
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ζηελ ηηκή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
84.

 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3 % θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20 %. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη (ή νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλαπξνζαξκφδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο νξηδφκελα ζηελ παξ… ηεο παξνχζαο). 

[ζπκπιεξψλεηαη ε αληίζηνηρε εθδνρή απφ ηελ Α.Α.) 

Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  

α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν 

λφκηζκα,  

β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  

γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ 

 αλαζέηνπζα αξρή
85

 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η (άξζξν 2.1.1 παξ. 2) ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο 

ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

[πκπιεξψλεηαη κφλν εθφζνλ παξέρεηαη ζρεηηθή δπλαηφηεηα ζηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο]. 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ΜΟΝΟ γηα ην ζχλνιν θαη 

ησλ ηξηώλ (3) ηκεκάησλ θαη ΟΥΗ αλά νκάδα ηκεκάησλ, ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Μειέηεο θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

Σν ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηζπλάπηεηαη σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΙΙΙ ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη είλαη δηαζέζηκν ζε κνξθή επεμεξγάζηκε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.salamina.gr. 

2.4.5    Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
86

   
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο γηα δηάζηεκα 120 εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ [ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ A.A. θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο]. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ 

πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην 

δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε 

παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.1.5 ηεο 

παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε 

σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, 

εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.  
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ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί 

παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε 

φρη.
87

 

2.4.6    Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
88

 
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην 

πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο:  

 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ),  

 2.4.2 (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ),  

 2.4.3 (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο 

πξνζθνξάο),  

 2.4.4 (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο 

ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ),  

 2.4.5 (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ),  

 3.1 (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ),  

 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) 

ηεο παξνχζαο,
89

  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά 

δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 

θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο 

εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη 

απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο 

παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.2.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 

ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε 

θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ [ην δεχηεξν εδάθην 

ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ ε πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 

(ζηξέβισζε αληαγσληζκνχ) έρεη ηεζεί σο ιφγνο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2.2.2.4.γ ηεο παξνχζαο], 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,  

ε) [ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ δελ έρεη ηεζεί φξνο αλαπξνζαξκνγήο:] ε νπνία 

ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη 

απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

 

3.1.1    Καηάζεζε θαη Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 
Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπλέξρεηαη 

ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα 
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πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζεο. Ζ 

παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ 

έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο 

παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ 

θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο 

κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ 

ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζεο (ε ψξα θαη εκέξα  

ππνβνιήο αλαγξάθεηαη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη πάλσ ζηνλ θπξίσο 

θάθειν, ε δε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζηνλ θπξίσο θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ 

ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο 

ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα 

ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα εκέξα  θαη 

ψξα, ή κεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζεο, απνζθξαγίδεη έλαλ –έλαλ 

ηνπο θπξίσο θαθέινπο πξνζθνξψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεη έλαλ –

έλαλ ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ειέγρεη ην 

πεξηερφκελν κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

χκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε απνζθξάγηζε φισλ 

ησλ παξαπάλσ θαθέισλ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) κπνξεί λα γίλεη θαη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 

θαηά ηελ ζχκθσλα κε ην άξζξν 327 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016.  

ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία ζπλερηζηεί θαη ζε επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, ε 

εκεξνκελία θαη ψξα ησλ ζπλεδξηάζεσλ αλαθνηλψλεηαη πξνθνξηθά θαηά ηε 

δηά6ξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο. ε πεξίπησζε κε δεκφζηαο αλαθνίλσζεο, νη δηαγσληδφκελνη 

ελεκεξψλνληαη κε γξαπηή αλαθνίλσζε ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 

3.1.2    Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά 

θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην 

νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαη ν έιεγρνο ησλ 

Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ 

αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη 

κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Ζ Δ.Γ ειέγρεη φια ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, 

απνθαζίδεη αλ έρνπλ ηεξεζεί νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Γηαθήξπμεο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη απνθιείεη φζνπο θαηά ηελ θξίζε ηεο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. 

Σα παξαδηδφκελα δείγκαηα (θαηακέηξεζε ηεκαρίσλ κφλν θαζψο ζα 

αμηνινγεζνχλ ζε επφκελν ζηάδην), ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηα κνλνγξάθεη, 

ηα ζθξαγίδεη θαη ηα θαηαρσξεί ζην πξαθηηθφ. 

Οη θάθεινη ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ηεο «Οηθνλνκηθήο 
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Πξνζθνξάο», ησλ δηαγσληδφκελσλ παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη. 

Αλ ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο νινθιεξσζεί ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ε ζπλεδξίαζε θαζίζηαηαη δεκφζηα 

θαη ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλαθνηλψλεη ηνπο απνθιεηφκελνπο απφ ην 

δηαγσληζκφ.  

Αλ ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ νινθιεξσζεί ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ζε 

επφκελεο ζπλεδξηάζεηο θαη ζε λέα δεκφζηα ζπλεδξίαζε, πνπ γλσζηνπνηείηαη 

ζηνπο δηαγσληδφκελνπο, αλαθνηλψλεηαη πνηνη έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ην 

δηαγσληζκφ θαη θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.  

Γηα φζνπο απνθιείνληαη ζην πξψην ζηάδην απφ ην δηαγσληζκφ, νη θιεηζηνί 

θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

αλνηρζνχλ, εθηφο εάλ νη ελδηαθεξφκελνη δειψζνπλ φηη ζα δηαηππψζνπλ ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπο, νπφηε νη θάθεινί ηνπο θξαηνχληαη ρσξίο λα αλνηρζνχλ, 

κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ησλ αληηξξήζεσλ ή ηελ άπξαθηε 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηνπο. 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε κόλν ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 

νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη ζε θάζε θχιιν ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ζηα έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή θαη 

παξαδίδεη ηνπο θαθέινπο θαη ηα δείγκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ Πξφεδξν 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ, νη θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θπιάζζνληαη ζε αζθαιέο κέξνο κε επζχλε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ φπνπ θαηαρσξεί ηελ αμηνιφγεζε ηφζν γηα ηελ απφξξηςε φζσλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δελ γίλνληαη απνδεθηέο, φζν θαη γηα ηελ 

απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α) θαη β) ζηάδηα γίλνληαη εληαία.  

γ) Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά 

ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο 

άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

Καη επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν) πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 

νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο έθξηλε 

πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζα.  

Απηέο απνζθξαγίδνληαη, ηεο αξηζκεί, ηεο κνλνγξάθεη θαηά θχιιν ηηο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν 

θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ 

παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο, (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο 

παξνχζεο), θαη εθ’ φζνλ ε πξνζθνξά πιεξνί απνιχησο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζεο γίλεηαη ε αλάδεημε θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, ζηελ 
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αλαζέηνπζα αξρή  πξνο έγθξηζε. Αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ζην πξνζσξηλφ πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη θιείλεη. Ζ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσζηνπνηεί ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ ην απνηέιεζκα ηνπ θάζε ζηαδίνπ ζε φζνπο δηαγσληδφκελνπο δελ 

παξαβξέζεθαλ θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ 

ελδερφκελνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα 

ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 

πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, 

θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016. [Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηνπο 

πξνζθέξνληεο γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ κία πξνζθνξά 

θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, είηε ηνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε ε 

θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο 

θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ εληαία  απφθαζε] 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ (ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο 

πνπ θαηά ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε δίλνπλ ην απηφ απνηέιεζκα), ε 

αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε 

γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ
90

 («Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») 

επηθπξώλνληαη κε κηα απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, ζηνπο 

πξνζθέξνληεο καδί κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθώλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ησλ σο άλσ 

ζηαδίσλ
91

.  

Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

Δάλ νη πξνζθνξέο είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ζε φια ηα ζηάδηα ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

 Η ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ησλ πιηθψλ ζε 

ζπλάξηεζε θαη κε ηελ εηαηξεία παξαγσγήο. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ
92

 - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε «Πξνζσξηλό Αλάδνρν», θαη ηνλ θαιεί θαη νθείιεη λα 

ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ απφ 
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ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εγγξαθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, πξσηφηππα ή αληίγξαθα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν. 4250/2014 (Α’ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.5 παξ. β) θαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.5.2 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.2 ηεο δηαθήξπμεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.3 - 2.2.5 απηήο. ή 223 226.. 

Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα 

γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
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Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή 

ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο φπσο νξίδεηαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε,  αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα 

ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε 

απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηελ 

ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
94

. Ζ πξνζεζκία γηα λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη είλαη εληφο πέληε (5) εκεξώλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο εηδνπνίεζήο [αίηεκα] ηνπ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ 

πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. Όζνη 

ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο θαη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά 
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ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή 

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, 

δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 2.2.2 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.3 έσο 2.2.6 (θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο) ηεο παξνχζαο. 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο 

έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
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. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε 
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ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3 -2.2.6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία 

καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε 

ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε 

δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

σο εθπηψηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε 

εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα 

νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ 

θαη σο εμήο: πνζνζηό 30% 
97

 ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο 

θαη πνζνζηό 50% 
98

 ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα 

θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ 

πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν 

[ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε βάζε ηελ επηινγή ηεο Α.Α.].Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο 

εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Με βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, παξ. 2.3.1 ηεο παξνχζεο, γίλεηαη ε 

θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αλάδνρν. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά
99

, 

θαη έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε 

αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, 

εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα 

απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηήζεη  ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη εθφζνλ απηφο 

ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ
100

 απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη 

απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα, θαη ρνξεγείηε εμνπζηνδφηεζε ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή γηα λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ 

ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε 

θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. 

3.4 Δλζηάζεηο 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, 

θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 
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άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε 

ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ 

εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξαγξάθνπ 1.5 ηεο παξνχζαο [κέρξη 

πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιπηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ]. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
101

. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ 

ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Ζ νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 376 παξ. 11 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη επηζηξέθεηαη 

κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο 

δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
102

 Ζ πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο 

παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο 

έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 

18/1989 (Α΄ 8).  

Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ 

ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε 

ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 

18/1989 (Α΄ 8). Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή 

ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 

αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016 κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ζ καηαίσζε ηε δηαδηθαζίαο κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ νξψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο. 

Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ 
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εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
4.    ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο (πκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

 

4.1.1 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο, θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγύεζε 

πξνθαηαβνιήο  

α. χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 δελ απαηηείηαη εγγύεζε 

ζπκκεηνρήο. 

β. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο 

ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή [ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ 

ππφδεηγκα άιισο γίλεηαη παξαπνκπή ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016:].  

Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην άξζξν 2.1.5 ηεο Γηαθήξπμεο [ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α.] θαη ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ 

ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.. 
103

. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.4 ε 

νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 

εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο 

αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ.  

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

γ. ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ 

απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ 

ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, [ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ ππάξρεη 

ζρεηηθφ ππφδεηγκα άιισο γίλεηαη παξαπνκπή ζην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη 2.1.5. ηεο παξνχζαο :]ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηα Παξαξηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο,  πνπ ζα θαιχπηεη ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ 

ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε 

πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 

4.1.2 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο ζην ζχλνιφ ηνπο [ή 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη 

ηκεκαηηθά : απνδεζκεχνληαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ 

αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ  πνπ παξαιήθζεθε  νξηζηηθά] 

κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο.  

Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή 

ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 
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απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 
4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν 

Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 
4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο – Τπνρξεώζεηο ηνπ αλάδνρνπ      

 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 

4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 

πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή 

θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο 

εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) πνπ 

ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία 

ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016  [ην ζεκείν απηφ 

αλαθέξνληαη φινη νη ππφινηπνη εηδηθνί φξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη' 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4412/2016………
[2]]

 

4.3.3  Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο, 

ψζηε ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί φηη παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ν 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ εληφο πέληε (5) 

εκεξώλ απφ ηελ ελφριεζε ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ππεξεζία δηθαηνχηαη 

θαηά ηελ απνιπηή θξίζε ηεο λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ησλ πιηθψλ απηψλ, 

άλεπ νπδεκηάο απνδεκηψζεσο. 

 
4.4   Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/
104 105

 [ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο ξήηξεο 
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ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη νη φξνη ππφ ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ απηέο λα ελεξγνπνηεζνχλ, ελδερφκελα κε παξαπνκπή ζε 

άιιν πεξηγξαθηθφ έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο]. 

 
4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

106
  

 

4.5.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 

θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 

παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 

2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
5.    ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

 

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν 

:  

[επηιέγεηαη είηε έλαο απφ ηνπο πην θάησ ηξφπνπο απφ ηελ Α.Α. είηε 

παξέρεηαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηνπο πξνζθέξνληεο λα  επηιέμνπλ κε 

ζρεηηθή δήισζε ζηνλ ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Η 

Α.Α. δχλαηαη λα πξνβιέςεη ην πξνβάδηζκα ελφο εθ ησλ δχν ηξφπσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ επηιέμεη ν πξνζθέξσλ]  

α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

[ν ελ ιφγσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ]. 

β) Με ηε ρνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο…. ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 

Φ.Π.Α. , κε ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ 

ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

72§1 πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ είηε κεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ είηε κε πιεξσκή πνζνζηνχ 20% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ κε ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαηφπηλ ηνπ 

καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ εμφθιεζε ηεο ππφινηπεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

κε ηνλ ζπλνιηθφ ΦΠΑ κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

[ν ελ ιφγσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ] 

Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε. Καηά ηελ εμφθιεζε ζα 

παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζαο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 
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πνζνζηηαίεο κνλάδεο
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 ην νπνίν  ζα παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ 

εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο
108

.  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
109

, θαζψο θαη θάζε 

άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή [ε Α.Α. δχλαηαη λα 

αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά ζην ζεκείν απηφ, πξβι. παξ. 6 ηνπ 

σο άλσ άξζξνπ]. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθώλ, 

ΣΜΖΜΑΣΗΚΑ, ην αξγόηεξν εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ θαη εθφζνλ ε 

επηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. Η πιεξσκή ζα 

γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν άξζξν 

ηεο Δ..Τ. θαη ζα γίλεηαη ζε EURO. 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., (ν Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ) γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α)  Κξάηεζε 0,07%  ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

επηβάιιεηαη (άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 

β)    Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί 

ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

36 ηνπ λ. 4412/2016
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γ)    Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 

350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

δ)    Κξάηεζε 6‰ ζπκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ.ζ’ 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απνθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (β’2235).  

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ [ζπκπιεξψλεηαη 

απφ ηελ Α.Α]. 

Γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. ηνπ αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, 

ηέιε, θξαηήζεηο, δαζκνχο θιπ. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ 

απφ ηελ εκέξα θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο.  

Αλ κεηά ηελ εκεξνκελία απηή επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θιπ. ή θαηαξγεζνχλ 

απηνί πνπ ππάξρνπλ, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επη πιένλ ή εθπίπηεη 

αληίζηνηρα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλάδνρνπ.  

 
5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ – Κπξώζεηο  – Πνηληθή ξήηξα 
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5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
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 απφ ηε ζχκβαζε 

θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή 

δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ 

ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

206 & 160 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 6.2. ηεο παξνχζαο [ε 

παξάγξαθνο απηή ζπκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Α.Α. κε βάζε ηνπο 

εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη παξαπνκπή ζηα αληίζηνηρα άξζξα 

ηεο δηαθήξπμεο ή ηνπ Παξαξηήκαηνο ......απηήο]. 

Γελ θεξύζζεηαη έθπησηνο  όηαλ: 

α)   ην πιηθφ πξνο πξνκήζεηα δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί 

κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β)   ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βία γηα θαζπζηέξεζε, είηε ζηελ θφξησζε, 

παξάδνζε, αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ πξνο πξνκήζεηα. 

Σφηε παξαηείλεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο θφξησζεο ή παξάδνζεο, ή 

αληηθαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ πξνο πξνκήζεηα, ρσξίο λα δηθαηνχηαη ν 

αλάδνρνο θακία απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή. 

ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από 

γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 

αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξώζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ 

ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε 

θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην 

φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη 

κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν 

ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε 

ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο].  

γ) Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη 

πξόζηηκν
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 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ 

παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε - παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε 

ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ 

παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα 

ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο.  

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν 

θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ 
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πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο [ε 

πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε 

πξνθαηαβνιήο]. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε 

παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη 

ην απαηηνχκελν πνζφ. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην 

πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
5.2.3. Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα ζπκθσλα 

κε ηα άξζξα 148 & 207 ηνπ Ν. 4412/2016. Απηή νξίδεηαη ζηα δηαθόζηα (200 επξώ) 

αλά εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο. 

 
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

113
   

 

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ: 

 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο),  

 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ),  

 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε),  

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο λα πξνζθχγεη θαηά ηε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ 

λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ 

θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο 

επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. 

Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β’ θαη δ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016
 
νξγάλνπ. 

Δληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο 

ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα.  

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο.  

Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε 

πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε 

απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή.  

Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί.  

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε 

θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 
5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , 

επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016
114

. Πξηλ 

απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη 

ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο 
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δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 
6.    ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ  

 

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά πξνο πξνκήζεηα ην 

αξγφηεξν (δηάξθεηα) κέζα ζε ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο (ζπκθσλεηηθφ).  

Δπίζεο ππνρξενύηαη λα αξρίζεη λα παξαδίδεη ηα πιηθά πξνο πξνκήζεηα 

ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο (ζπκθσλεηηθό) [ε Α.Α. ζα 

πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα ζρεηηθά κε ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν παξάδνζεο, 

παξαπέκπνληαο ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ή άιιν πεξηγξαθηθφ έγγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο]. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα 

ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 

θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 

4412/2016. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ρσξίο λα ππνβιεζεί 

εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ 

δεζκεχζεσλ ρξφλνο ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο βάζε ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016 γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε. 

6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεη κε κέζν θαη δαπάλεο ηνπ αλάδνρνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο θαη ζα γίλεη, είηε ηκεκαηηθά είηε εθάπαμ, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ αλάδνρνπ.  

Ο αλάδνρνο πξέπεη θαηά ηελ παξάδνζε λα επηδείμεη ηελ χπαξμε θαη ζπκθσλία 

ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ θαζψο  θαη  ζηα  

θπιιάδηα  πνπ  θαηέζεζε  κε απηήλ. 

Δπίζεο κε ηελ παξάδνζε ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη (πιένλ ησλ φζσλ 

αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο), εγρεηξίδην  

ρξήζεο  ζηελ  Διιεληθή γιψζζα. 
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ ζεσξεκέλν απφ ηνλ 

ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην 

πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο 

πξνζθνκίζηεθε. 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16
115

  ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη είηε ηκεκαηηθά είηε εθάπαμ, αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ρσξίο δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 

έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί 
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κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηνλ/ηνπο αθφινπζν/νπο 

ηξφπν/νπο [επηιέγεηαη απφ ηελ Α.Α. κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο 

πξνκήζεηαο ιρ καθξνζθνπηθφο έιεγρνο –ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε – 

πξαθηηθή δνθηκαζία θιπ]. 

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ην 

πέξαο ηνπ έιεγρνπ πξαγκαηνπνηείηε ε παξαιαβή. Ζ επηηξνπή παξαιαβήο 

κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 

(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –

απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 

4412/16. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο 

(πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο 

αλαδφρνπο. Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε 

επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα 

επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα 

ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ 

λ.4412/16.  

Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο, εάλ ν 

ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο 

παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε  θαη΄ έθεζε ησλ νηθείσλ 

αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ απφ 

ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε 

ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο  θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν 

θαη γηα ηα δχν κέξε. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε 

δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο  θαη΄έθεζε 

εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο 

ρξφλνπο: ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο [ε Α.Α. ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα ζρεηηθά κε ην 

ρξφλν παξαιαβήο, παξαπέκπνληαο ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ή άιιν 

πεξηγξαθηθφ έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο]. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε 

ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε 

θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην 

ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ 

πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ 

θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία 

ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 

πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ 

ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 

πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ 

επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε 

ΑΔΑ: 6ΡΑ9Ω1Ε-3ΤΙ



ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
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6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο 

ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο 

ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
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[Η Α.Α. κπνξεί φηαλ θξίλεη ζθφπηκν γηα ζχκβαζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο λα πξνβιέπεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη εγγπεκέλε 

ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Ο ρξφλνο θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο]. 

..........[Πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο πεξηφδνπ 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ]   

Η ειάρηζηε πεξίνδνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο γηα ηελ πξνο πξνκήζεηα 

πιηθψλ ζα θαιχπηεη, ηελ πεξίνδν ησλ  έμη (6) κελώλ. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο, επίζεο νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα 

απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ 

απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο 

ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ 

αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, 

ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ 

αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη 

απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
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6.5  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

 

6.5.1 ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξ. 2.2.2.1 ηεο παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη 

κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ 

ζπκβάζεσλ.  

6.85.2 Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, 

νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ 

αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ.  

6.5.3 ε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά 

ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο 

θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο 

πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο).
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 1. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  [Ι] - Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

(ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ) 

[Αθνινπζεί ελδεηθηηθή αλαθνξά πεξηερνκέλσλ Παξαξηεκάησλ. Η Α.Α. 

δηακνξθψλεη ηα Παξαξηήκαηα κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. Μέξνο 

ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ είλαη δπλαηφ λα πξνθχπηεη απφ ην θάθειν ηεο 

ζχκβαζεο. Σα πεδία πνπ αθνινπζνχλ ζηα Μέξε Α θαη Β θαησηέξσ 

δηακνξθψλνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη νη ίδηεο 

πιεξνθνξίεο, εθφζνλ έρνπλ ήδε απνηππσζεί ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο 

Γηαθήξπμεο] 
● ΜΔΡΟ Α –ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α. 

Οξγαλσηηθή δνκή ηεο Α.Α. 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε-ππνδνκέο  

[ζην βαζκφ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαηαλφεζε απηνχ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο] 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο Α.Α.  

[δίλεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν αλάδνρνο] 

Πξνθαηαξθηηθέο δηαβνπιεχζεηο ηεο αγνξάο-Πξνεγνχκελε εκπινθή 

ππνςεθίσλ  

[ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνεγήζεθε ηεο πξνθήξπμεο ε δηαβνχιεπζε κε ηελ 

αγνξά ή άιινπο θνξείο –εκπεηξνγλψκνλεο  ή ε ηπρφλ εκπινθή ζπγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζχκβαζεο, αλαθέξνληαη νη θαλφλεο 

πνπ ηεξήζεθαλ θαη ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ απνηξνπή ζηξέβισζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ] 
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ηνηρεία σξηκφηεηαο ηεο χκβαζεο  

[αλαθέξεηαη ε πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ εηδηθέο 

δηαηάμεηο γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ηπρφλ 

εγθξηηηθέο απνθάζεηο-απαηηνχκελεο αδεηνδνηήζεηο - έληαμε ζε εληαία 

πξνγξάκκαηα πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ελ γέλεη ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επάξθεηα 

πξνυπνινγηζκνχ] 

Σεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο/ππνδηαίξεζεο ή κε ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα  

[βι. Άξζξα 45, 49 θαη 59 ηνπ λ. 4412/2016] 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ηκήκα αληηθεηκέλνπ 

[πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Α.Α ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερληθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη απαηηήζεηο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, βι. αξ. 54 θαη  

πεξίπησζε 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄, κε παξαπνκπή 

ζε ελδερφκελν θχιιν ζπκκφξθσζεο, - ηπρφλ απαίηεζε θαηάζεζεο δείγκαηνο 

θαη εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ απηψλ, Δπξσπατθά Πξφηππα ή εζληθά πξφηππα 

πνπ ελζσκαηψλνπλ επξσπατθά- Κνηλέο ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο-

Πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο-Δγγπεκέλε 

ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο] 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

Οκάδα Έξγνπ/ρήκα Γηνίθεζεο ηεο χκβαζεο  

[γηα κηθηέο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί Οκάδα έξγνπ/ ρήκα Γηνίθεζεο ηεο ζχκβαζεο] 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο-Υξφλνη παξάδνζεο  

[Αλαιπηηθφ Υξνλνδηάγξακκα-Σκεκαηηθέο/πλνιηθή Πξνζεζκία παξάδνζεο] 

Σφπνο πινπνίεζεο/παξάδνζεο  

[ζπγθεθξηκέλε έδξα, Γ/λζε παξάδνζεο] 

Παξαδνηέα-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο  

[πεξηγξάθνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηκεκαηηθή -νξηζηηθή 

πνηνηηθή παξαιαβή, πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία εμέηαζεο ηεο ζχκβαζεο, 

εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη, ηπρφλ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, δηαδηθαζία απφξξηςεο-

αληηθαηάζηαζεο, ζπλέπεηεο κε έγθαηξεο, κε πξνζήθνπζαο παξάδνζεο-

παξνρήο] 

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  

[εθφζνλ πξνβιέπεηαη- αλαθέξεηαη επίζεο αλ αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ην 

θξηηήξην αλάζεζεο ] 

Δγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε 

[εθφζνλ πξνβιέπνληαη-αλαθέξεηαη επίζεο αλ αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ην 

θξηηήξην αλάζεζεο ] 

Πξναηξέζεηο  

[Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ 

πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ (ι.ρ. πνζφηεηα, έθηαζε θαη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο). 

Γελ πξνβιέπνπλ πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε 

ηεο ζχκβαζεο. Σα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη 

ξεηά, λα ππνινγίδνληαη, λα ηηκνινγνχληαη  θαη  λα  αμηνινγνχληαη  ζην  

πιαίζην  ηεο  δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.] 

Παξαηάζεηο  

[πεξηγξάθεηαη ηπρφλ δπλαηφηεηα παξάηαζεο κε ή ρσξίο αχμεζε νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ] 
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Σξνπνπνίεζε χκβαζεο  

[ Αλαθέξνληαη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο κε ηε κνξθή ζαθψλ, αθξηβψλ θαη 

θαηεγνξεκαηηθψλ ξεηξψλ κε ηηο νπνίεο δειψλεηαη ην  πεδίν  εθαξκνγήο  θαη  

ε  θχζε  ησλ  πηζαλψλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη νη φξνη ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ξήηξα. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο. 

Ρήηξεο πνπ  είλαη  αζαθείο,  αλαθξηβείο  ή  επηηξέπνπλ  ζηηο  αλαζέηνπζεο  

αξρέο  λα  εηζάγνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαηά βνχιεζε δελ είλαη έγθπξεο.] 
● ΜΔΡΟ Β –ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Υξεκαηνδφηεζε ΑΠΟ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ  

[βι. πην πάλσ ζηνηρεία σξηκφηεηαο ηεο ζχκβαζεο] 

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ  :  …………………… 

Δθηηκψκελε αμία θάζε ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ 

:……………….. 

[εθφζνλ πξνβιέπεηαη δηαίξεζε ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα ] 

Αλάιπζε θαη Σεθκεξίσζε πξνυπνινγηζκνχ/πλνιηθή θαη αλά 

ηκήκα/κνλάδα … 

[νη ΑΑ πεξηιακβάλνπλ ζην θάθειν ηεο ζχκβαζεο ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα 

ραξαθηεξίδεηαη  απφ  φζν  ην  δπλαηφλ  πεξηζζφηεξε  δηαθάλεηα. Αλαθέξνληαη 

ηπρφλ ηηκέο αλαθνξάο, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ ζπκβάζεσλ, αλ ν 

πξνυπνινγηζκφο απνηειεί έλδεημε ηεο πξνεθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη αλψηαην φξην πξνζθνξάο, ή φηαλ επηηξέπνληαη, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, αξλεηηθέο εθπηψζεηο.]   

Σηκέο αλαθνξάο …  

[αλαθέξνληαη ηηκέο αλαθνξάο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία] 

Αμία δηθαησκάησλ πξναίξεζεο/παξάηαζεο… 

Φ.Π.Α.-Κξαηήζεηο-δηθαηψκαηα ηξίησλ-επηβαξχλζεηο…. 
● ΜΔΡΟ Γ –ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (πξνζαξκνζκέλν από ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή) 

πζρέηηζε κε Παξάξηεκα Ι-κέξνο Α “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” . 

πκπιεξψλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Α.Α. ηε  ζπγγξαθή  ππνρξεψζεσλ  

πξέπεη λα  πεξηγξάθνληαη ηα πξνο  πξνκήζεηα είδε, ηα επίπεδα πνηφηεηαο, ηα 

πξφηππα θαη νη εηζξνέο καδί κε ηα απαηηνχκελα απνηειέζκαηα/πινπνηήζεηο. 

Καηά ηελ θαηάξηηζή ηεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην γεγνλφο φηη 

επεξεάδεη άκεζα ην θφζηνο. Μηα άξηηα θαηαξηηζκέλε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

πξέπεη: λα πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα ηηο απαηηήζεηο λα  είλαη  εχθνια  

θαηαλνεηή  απφ  ηνπο  πξνζθέξνληεο λα πεξηιακβάλεη ζαθψο θαζνξηζκέλεο, 

επηηεχμηκεο θαη κεηξήζηκεο εηζξνέο, εθξνέο θαη απνηειέζκαηα λα  κελ  

αλαθέξεηαη  ζε  απαηηήζεηο  πνπ  πεξηνξίδνπλ  ηνλ αληαγσληζκφ, λα παξέρεη 

επαξθψο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο βάζεη ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 

κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ξεαιηζηηθέο πξνζθνξέο, λα πξνζδηνξίδεη ηπρφλ 

πξφζζεηεο απαηηήζεηο. 

 

 

 
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  [ΙΙ] - Τπόδεηγκα Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Πξνζθνξώλ 

(Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) - [ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ] 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  [ΙΙΙ] – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ 

(Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) - [ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ] 
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 2. ΑΡΘΡΑ 

 ΑΡΘΡΟ 2.1.1 παξ. 3 - ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή) - [ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟ] 

 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε κε βάζε ηελ 

ηππνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε Σ.Δ.Τ.Γ. πνπ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ www.eaadhsy.gr θαη  www.hsppa.gr,, ε νπνία ζα 

αληαπνθξίλεηαη: α] ζηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απνθιείνληαη ή, κε βάζε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

θαζψο θαη β) ζηα  θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηα σο άλσ 

έγγξαθα. Η σο άλσ δήισζε αλαξηάηαη θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ζπληάμνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.]  
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