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Ώπφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 38/2022 ηαθηηθήο Ξπλεδξίαζεο 

ηεο Ληθνλνκηθήο Βπηηξνπήο ηνπ Αήκνπ Ιέαο Φηιαδέιθεηαο-Ιέαο Ραιθεδφλαο 
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«Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ  γηα ηελ “Βθπφλεζε Ξρεδίνπ Ώζηηθήο 
Μξνζβαζηκφηεηαο (Ξ.Ώ.Μ.) ζην Αήκν Ι. Φηιαδέιθεηαο - Ι. Ραιθεδφλαο"» 
(Ώ.Θ. 164/2022).  
 
 

 
Ξηε Ιέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Αεκνηηθφ Ζαηάζηεκα (Αεθειείαο 97-Γξαθείν Αεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ 
κήλα Ινεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Μαξαζθεπή θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ξπλεδξίαζε, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ι. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Ληθνλνκηθή Βπηηξνπή ηνπ Αήκνπ 
Ιέαο Φηιαδέιθεηαο-Ιέαο Ραιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 25320/34/31-10-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε 
ηνπ Αεκάξρνπ θαη Μξνέδξνπ απηήο θ. Εσάλλε ΐνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη 
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ι.3852/10, 
παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Αήκνπ θ. Μιέζζα Ζσλ/λνπ κε βαζκφ Ώ΄. 
 
 
Ώθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Ληθνλνκηθήο Βπηηξνπήο 
ήηαλ :      
 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 



Σελίδα2 
 

1) ΐνχξνο Εσάλλεο, Αήκαξρνο θαη Μξφεδξνο  2) Ζσλζηαληηλίδεο Ώλαζηάζηνο, Ώληηπξφεδξνο 3) 
Ζνπηζάθεο Θηραήι 4) Οάθαο Διίαο 5) Ζνπεινχζνο Ρξήζηνο 6) Ώλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) 
Ονκπνχινγινπ Ζσλζηαληίλνο 8) Λπζηακπαζίδεο Εσάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Μαληειήο, 
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΚΏΙΏ ΘΏΓΕ». 

 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 

1) Ώλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο πξνεγνπκέλσο 
ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

 
Λ θ. Μξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ξπλεδξίαζεο ηεο Ληθνλνκηθήο Βπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 3ν  ζέκα 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  
 
Ζπξίεο θαη Ζχξηνη Ξπλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 25703/2-11-2022 εηζήγεζε ηεο Α/λζεο Ζαζαξηφηεηαο, Ώλαθχθισζεο & 
Διεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Αήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :  
 
Θέκα: Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ "Δθπόλεζε Πρεδίνπ Αζηηθήο Ξξνζβαζηκόηεηαο (Π.Α.Ξ.) ζην Γήκν Λ. 
Φηιαδέιθεηαο - Λ. Σαιθεδόλαο" (Α.Κ. 164/22) 

 

Μαξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο Ώ.Θ. 164/22 κε ηίηιν: «ΒΖΜΛΙΔΞΔ 

ΞΡΒΑΕΛΠ ΏΞΟΕΖΔΞ ΜΝΛΞΐΏΞΕΘΛΟΔΟΏΞ ΞΟΛ ΑΔΘΛ Ι.ΦΕΗΏΑΒΗΦΒΕΏΞ – Ι. ΡΏΗΖΔΑΛΙΏΞ» θαη ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «ΒΖΜΛΙΔΞΔ ΞΡΒΑΕΛΠ ΏΞΟΕΖΔΞ 

ΜΝΛΞΐΏΞΕΘΛΟΔΟΏΞ ΞΟΛ ΑΔΘΛ Ι.ΦΕΗΏΑΒΗΦΒΕΏΞ – Ι. ΡΏΗΖΔΑΛΙΏΞ» (Ώ.Θ. 164/22) ε νπνία 

ρξεκαηνδνηείηαη 100% απφ πφξνπο ηνπ Μξάζηλνπ Οακείνπ (ΏΑΏ απφθαζεο έληαμεο: 9ΘΟ46844-97Α). 

 

Ππλ.: 1. Θειέηε γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «ΒΖΜΛΙΔΞΔ ΞΡΒΑΕΛΠ ΏΞΟΕΖΔΞ 

ΜΝΛΞΐΏΞΕΘΛΟΔΟΏΞ ΞΟΛ ΑΔΘΛ Ι.ΦΕΗΏΑΒΗΦΒΕΏΞ – Ι. ΡΏΗΖΔΑΛΙΏΞ» (Ώ.Θ. 

164/22) 

2. Ξρέδην Αηαθήξπμεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «ΒΖΜΛΙΔΞΔ ΞΡΒΑΕΛΠ ΏΞΟΕΖΔΞ 

ΜΝΛΞΐΏΞΕΘΛΟΔΟΏΞ ΞΟΛ ΑΔΘΛ Ι.ΦΕΗΏΑΒΗΦΒΕΏΞ – Ι. ΡΏΗΖΔΑΛΙΏΞ» (Ώ.Θ. 

164/22) 

 
Ζαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
Θεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Λ.Β., θαηά ηελ νπνία 
αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 38/2022 Μξαθηηθφ ηεο Βπηηξνπήο. Ξηε 
ζπλέρεηα ν θ. Μξφεδξνο θάιεζε ηελ Λ.Β. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 
Δ Λ.Β., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Μξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 164/2022 ζρεηηθή κειέηε, ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Ι. 3852/10, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ απηέο ηνπ Ι. 
4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ι. 4735/20, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ι. 4412/16 
θαη  φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο: 
 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ    ΝΚΝΦΥΛΑ  

 



Σελίδα3 
 

Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο Α.Κ. 164/22 κε ηίηιν: «ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ 

ΑΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – Λ. ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ (Π.Α.Ξ.)» θαη 

θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν 

«ΔΘΞΝΛΖΠΖ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – Λ. 

ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ (Π.Α.Ξ.)» (Ώ.Θ. 164/22) ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη 100% απφ πφξνπο ηνπ Μξάζηλνπ 

Οακείνπ (ΏΑΏ απφθαζεο έληαμεο: 9ΘΟ46844-97Α), ζπλνιηθνχ πνζνχ 49.600,00 € (ζπκ/λνπ ΦΜΏ), σο 

εμήο: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ  

ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

(θάησ ησλ νξίσλ) 

 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΛΑΙΖΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ 

«Δθπόλεζε Πρεδίνπ Αζηηθήο Ξξνζβαζηκόηεηαο (Π.Α.Ξ) » 

ζην ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ –Λ. ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ € 40.000,00 πξν ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Μ.Ώ. 

 

Άμνλαο Ξξνηεξαηόηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε θαη Ινηπέο Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνύ 

Ηζνδπγίνπ»,  

ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο «ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ 2022» 

ηνπ ΞΟΑΠΗΛΝ ΡΑΚΔΗΝ 
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Σελίδα5 
 

1. ΏΙΏΘΒΟΛΠΞΏ ΏΝΡΔ ΖΏΕ ΏΙΟΕΖΒΕΘΒΙΛ ΞΠΘΐΏΞΔΞ 

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Δπσλπκία ΑΔΘΛΞ Ι.ΦΕΗΏΑΒΗΦΒΕΏΞ –Ι.ΡΏΗΖΔΑΛΙΏΞ 
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Ξόιε ΙΒΏ ΦΕΗΏΑΒΗΦΒΕΏ 

ΡαρπδξνκηθόοΘσδηθόο 14341 

Σώξα ΒΗΗΏΑΏ 

ΘσδηθόοΛUTS EL303 

Ρειέθσλν 2132049068 

ΖιεθηξνληθόΡαρπδξνκείν(e-mail) tm_promithion@dimosfx.gr 

Αξκόδηνογηαπιεξνθνξίεο ΖΏΝΏΙΟΏΙΔΞ ΏΝΓΠΝΔΞ 

ΓεληθήΓηεύζπλζεζηνδηαδίθηπν(URL) http://www.dimosfx.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Λ Αήκνο N.Φηιαδέιθεηαο- N. Ραιθεδφλαο σο Ώλαζέηνπζα Ώξρή είλαη Λξγαληζκφο Ονπηθήο 
Ώπηνδηνίθεζεο θαη αλήθεη ζηε Γεληθή Ζπβέξλεζε. 

Θύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Δ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο είλαη νη Γεληθέο Αεκφζηεο Ππεξεζίεο. 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α)Οα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθήπξφζβαζεκέζσηεοΑηαδηθηπαθήοΜχιεο(www.promitheus.gov.gr)ηνπΛΜΞΒΞΔΑΔΞ. 

β)ΖάζεείδνποεπηθνηλσλίαθαηαληαιιαγήπιεξνθνξηψλπξαγκαηνπνηείηαηκέζσηνπΒΞΔΑΔΞΜξνκήζεηεο 
θαη Ππεξεζίεο (εθεμήο ΒΞΔΑΔΞ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε Αηαδηθηπαθή Μχιε 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΛΜΞΒΞΔΑΔΞ. 

γ)Μεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Αηεχζπλζε ζην 
δηαδίθηπν (URL):http://www.dimosfx.gr 

1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδόηεζε 

 

Δίδνο δηαδηθαζίαο 

Λ δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27ηνπ λ.4412/16. 

Σξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Ινκηθφ Μξφζσπν Αεκνζίνπ Αηθαίνπ κε 
ηελ επσλπκία «Μξάζηλν Οακείν» ην νπνίν ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Ππνπξγείνπ Μεξηβάιινληνο 
θαη Βλέξγεηαο. 

ΔδαπάλεγηαηελελιφγσζχκβαζεβαξχλεηηελκεΖ.Ώ02.30.7413.005ζρεηηθήπίζησζεηνπηαθηηθνχπξνυπ
νινγηζκνχηνπ νηθνλνκηθνχέηνπο2022ηνπΑήκνπ Ι. Φηιαδέιθεηαο – Ι. Ραιθεδφλαο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

 

Ώληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε εθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αζηηθήο πξνζβαζηκφηεηαο 
(Ξ.Ώ.Μ.) ηνπ Αήκνπ ζε απαίηεζε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.4819/2021. Ξθνπφο ηνπ 
νινθιεξσκέλνπ Ξρεδίνπ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο θάζε απαηηνχκελεο δηακφξθσζεο, επέκβαζεο 
θαη θαηαζθεπήο θαζψο θαη ησλ πξνζβάζηκσλ γξακκηθψλ δηαδξνκψλ κεηαμχ απηψλ γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Αήκνπ, φπεξ ελφο δηθηχνπ 
πξνζβάζηκσλ κεηαθηλήζεσλ πξνο ηηο βαζηθέο θνηλφρξεζηεο θαη θνηλσθειείο ρξήζεηο φπσο νη 
ππαίζξηνη δεκφζηνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ή/θαη νη ππαίζξηνη ηδησηηθνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα: 

α) Μξνζβάζηκα πεδνδξφκηα, Μεδφδξνκνη, Λδνί ήπηαο θπθινθνξίαο, πιαηείεο 

β) Μξνζβάζηκεο δηαβάζεηο 

γ) Μξνζβάζηκεο λεζίδεο 

δ) Μξνζβάζηκνη ρψξνη πξαζίλνπ, άιζε 

ε) Μξνζβάζηκνη ρψξνη ζηάζκεπζεο. 

Λη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη 
ζηνλαθφινπζνθσδηθφηνπΖνηλνχΗεμηινγίνπδεκνζίσλζπκβάζεσλ(CPV):79415200 – 8 Ππεξεζίεο 
παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ. 

Δ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 40.000,00 €, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΜΏ 24%(εθηηκψκελε αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπΦΜΏ:€9.600,00)ΦΜΏ: 
49.600,00€ 

Δ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη(6) κήλεο, αξρφκελε απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο 
ηεο. 

ΏλαιπηηθήπεξηγξαθήηνπθπζηθνχθαηνηθνλνκηθνχαληηθεηκέλνπηεοζχκβαζεοδίδεηαηζηνΞαξάξηεκα Η 
ηεο παξνχζεο φπνπ δίδεηαη επηζπλεκκέλα ε ππ’ αξηζκ. 164/2022 Θειέηε ηεο αξκφδηαο Ππεξεζίαο 
ηνπ Αήκνπ. 

Δζχκβαζεζααλαηεζείκεηνθξηηήξηνηεοπιένλζπκθέξνπζαοαπόνηθνλνκηθήάπνςεπξνζθνξάο,
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

 

Δ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδίσο: 

- ηνπ λ. 4412/2016 (Ώ’ 147) “Αεκφζηεο Ξπκβάζεηο Έξγσλ, Μξνκεζεηψλ θαη Ππεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηοΛδεγίεο2014/24/ΒΒθαη 2014/25/ΒΒ)» 

- ηνπ λ. 3463/2006 (Ώ’ 114) “Ζψδηθαο Αήκσλ & Ζνηλνηήησλ” (Ώ΄114), 

- ηνπ λ. 3852/2010 (Ώ’ 87) “Ιέα Ώξρηηεθηνληθή ηεο Ώπηνδηνίθεζεο θαη ηεο Ώπνθεληξσκέλεο 
Αηνίθεζεο – Μξφγξακκα Ζαιιηθξάηεο”, 

- ηνπ Ι. 4555/2018 (Ώ΄ 133) «Θεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ονπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο 
– Βκβάζπλζε ηεο Αεκνθξαηίαο – Βλίζρπζε ηεο Ξπκκεηνρήο – ΐειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΛΟΏ [Μξφγξακκα «ΖΗΒΕΞΘΒΙΔΞ Ε»] – Νπζκίζεηο γηα ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΛ.ΑΞ.Ώ – Νπζκίζεηο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή 
ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Ηνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΠΜΒΞ»  

- ηνπλ.4314/2014(Ώ’265)«Ώ)Γηαηεδηαρείξηζε,ηνλέιεγρνθαηηελεθαξκνγήαλαπηπμηαθψλπαξεκβάζεσ
λ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, ΐ) Βλζσκάησζε ηεο Λδεγίαο 2012/17 
ηνπΒπξσπατθνχΖνηλνβνπιίνπθαηηνπΞπκβνπιίνπηεο13εοΕνπλίνπ2012(ΒΒL156/16.6.2012)ζηνειιε
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ληθφδίθαην,ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3419/2005(Ώ'297)θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

- ηνπ λ. 4622/19 (Ώ’ 133) «Βπηηειηθφ Ζξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 
Ζπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» 
θαηηδίσοηνπάξζξνπ37 

- ηνπ λ. 4912/2022 (Ώ’ 59) «Βληαία Ώξρή Αεκνζίσλ Ξπκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 
Ππνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο», 

- ηνπ λ. 3548/2007 (Ώ’ 68) «Ζαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Αεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Οχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 4601/2019 (Ώ’ 44) «Βηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ 
µε 
ηηοδηαηάμεηοηεοΛδεγίαο2014/55/ΒΒηνπΒπξσπατθνχΖνηλνβνπιίνπθαηηνπΞπµβνπιίνπηεο16εοΏπξηιί
νπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» 

- ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 126 θαη ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ. 4819/2021 «Λινθιεξσκέλν 
πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ - Βλζσκάησζε ησλ Λδεγηψλ 2018/851 θαη 2018/852 
ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 30ήο ΘαΎνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
ηεο Λδεγίαο 2008/98/ΒΖ πεξί απνβιήησλ θαη ηεο Λδεγίαο 94/62/ΒΖ πεξί ζπζθεπαζηψλ θαη 
απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζηψλ, πιαίζην νξγάλσζεο ηνπ Βιιεληθνχ Λξγαληζκνχ Ώλαθχθισζεο, 
δηαηάμεηο γηα ηα πιαζηηθά πξντφληα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ρσξνηαμηθέο 
- πνιενδνκηθέο, ελεξγεηαθέο θαη ζπλαθείο επείγνπζεο ξπζκίζεηο.» (Ώ’ 129 θαη Ώ’ 171 Αηφξζσζεο 
ζθάικαηνο). 

- ηνππ.δ.39/2017(Ώ’64) «Ζαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Ώ.Β.Μ.Μ.» 

- ηεοππ'αξηζκ.57654/22.05.2017ΏπφθαζεοηνπΠπνπξγνχΛηθνλνκίαοθαηΏλάπηπμεοκεζέκα:“Νχζκηζε 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Ζεληξηθνχ Διεθηξνληθνχ 
ΘεηξψνπΑεκνζίσλΞπκβάζεσλ(ΖΔΘΑΔΞ)”(ΐ’1781) 

- ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (ΐ΄2453/ 09.06.2021) Ζνηλήο Ώπφθαζεο ησλ Ππνπξγψλ 
Ώλάπηπμεο θαηΒπελδχζεσλθαη εθηαθήο Αηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Νπζκίζεηο ηερληθψλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ 
ηελαλάζεζεησλΑεκνζίσλΞπκβάζεσλΜξνκεζεηψλθαηΠπεξεζηψλκερξήζεησλεπηκέξνποεξγαιείσλθ
αηδηαδηθαζηψληνπΒζληθνχ ΞπζηήκαηνοΔιεθηξνληθψλΑεκνζίσλΞπκβάζεσλ(ΒΞΔΑΔΞ)» 

- ηεο αξηζκ. Ζ.Π.Ώ. νηθ. 60967 ΒΚ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Διεθηξνληθή Οηκνιφγεζε ζην 
πιαίζην ησλΑεκφζησλΞπκβάζεσλδπλάκεηηνπ λ.4601/2019»(Ώ΄44) 

- ηεο αξηζκ. 63446/2021 Ζ.Π.Ώ. (B’ 2338/02.06.2020) «Ζαζνξηζκφο Βζληθνχ Θνξθφηππνπ 
ειεθηξνληθνχηηκνινγίνπζην πιαίζηνησλΑεκνζίσλΞπκβάζεσλ». 

- ηνπλ.3419/2005(Ώ’297)«ΓεληθφΒκπνξηθφΘεηξψν(Γ.Β.ΘΔ.)θαηεθζπγρξνληζκφοηεοΒπηκειεηεξηαθήο
Ινκνζεζίαο» 

- ηνπ λ. 4270/2014 (Ώ’ 143) «Ώξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Λδεγίαο2011/85/ΒΒ)–δεκφζηνινγηζηηθφθαηάιιεο δηαηάμεηο» 

- ηνππ.δ.80/2016(Ώ’145) «ΏλάιεςεππνρξεψζεσλαπφηνποΑηαηάθηεο» 

- ηεο παξ. Γ ηνπ Ι. 4152/2013 (Ώ’ 107) «Μξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Λδεγία 
2011/7 
ηεο16.2.2011γηαηελθαηαπνιέκεζεησλθαζπζηεξήζεσλπιεξσκψλζηηοεκπνξηθέοζπλαιιαγέο», 

- ηνπλ.4727/2020(Ώ’184)«εθηαθήΑηαθπβέξλεζε(ΒλζσκάησζεζηελΒιιεληθήΙνκνζεζίαηεοΛδεγία
ο (ΒΒ) 2016/2102 θαη ηεο Λδεγίαο (ΒΒ) 2019/1024) – Διεθηξνληθέο Βπηθνηλσλίεο 
(ΒλζσκάησζεζηνΒιιεληθφΑίθαηνηεοΛδεγίαο (ΒΒ)2018/1972 θαηάιιεοδηαηάμεηο», 

- ηνππ.δ28/2015(Ώ’34)«Ζσδηθνπνίεζεδηαηάμεσλγηαηελπξφζβαζεζεδεκφζηαέγγξαθαθαηζηνηρεία», 

- ηνπλ.2859/2000(Ώ’248)«ΖχξσζεΖψδηθαΦφξνπΜξνζηηζέκελεοΏμίαο», 

- ηνπ λ.2690/1999 (Ώ’ 45) «Ζχξσζε ηνπ Ζψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»θαη 
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ηδίσοησλάξζξσλ1,2,7,11θαη13έσο15, 

- ηνπλ.2121/1993(Ώ’25) «ΜλεπκαηηθήΕδηνθηεζία,ΞπγγεληθάΑηθαηψκαηαθαηΜνιηηηζηηθάΘέκαηα», 

- ηνπ Ζαλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/679 ηνπ ΒΖ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ώπξηιίνπ 2016, γηα ηελ 
πξνζηαζίαησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη γηα 
ηελειεχζεξεθπθινθνξίαησλδεδνκέλσλαπηψλθαηηελθαηάξγεζεηεονδεγίαο95/46/ΒΖ(ΓεληθφοΖαλν
ληζκφο γηα ηελ Μξνζηαζία Αεδνκέλσλ) (Ζείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΒΛΡ) OJ 
L119, 

- ηνπ λ. 4624/2019 (Ώ’ 137) «Ώξρή Μξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ Μξνζσπηθνχ Ραξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήοηνπ Ζαλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/679 ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ 
ηεο 27εο Ώπξηιίνπ2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχραξαθηήξαθαηελζσκάησζεζηελεζληθήλνκνζεζίαηεοΛδεγίαο(ΒΒ)2016/680ηνπΒπξσπ
ατθνχΖνηλνβνπιίνπ θαηηνπΞπκβνπιίνπηεο27εο Ώπξηιίνπ2016θαη άιιεοδηαηάμεηο», 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 
πνπαλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,θαζψο 
θαη ηνπζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχδηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 
δελ αλαθέξνληαηξεηά παξαπάλσ. 

 Οελ ππ’ αξηζκ. 2479/27-04-2022 (ΏΑΏ: ΏΏΐ46844-Θ41) Μξφζθιεζε Ππνβνιήο πξνηάζεσλ 
«Ξρέδηα Ώζηηθήο Μξνζβαζηκφηεηαο (Ξ.Ώ.Μ.) ζηνλΆμνλα Μξνηεξαηφηεηαο 2 «Ώζηηθή 
Ώλαδσνγφλεζε θαη Ηνηπέο Αξάζεηο Μεξηβαιινληηθνχ Εζνδπγίνπ», ηνπρξεκαηνδνηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο «ΑΝΏΞΒΕΞ ΜΒΝΕΐΏΗΗΛΙΟΕΖΛΠ ΕΞΛΓΠΓΕΛΠ 2022» απφ κέξνπο ησλ θνξέσλ 
εθπφλεζεο. 

 Οελ ππ’ αξηζκ. 240.3.1/2022 (ΏΑΏ: 9ΘΟ46844-97Α) Ώπφθαζε έληαμεο. 

 ΟελπίζησζεπνπέρεηεγγξαθείζηνλεγθεθξηκέλνπξνυπνινγηζκφεμφδσληνπΑήκνπ Ι. Φηιαδέιθεηαο 
– Ι. Ραιθεδφλαο νηθνλνκηθνχ έηνπο2022(Ζ.Ώ 02.30.7413.005), 

 Οελ ππ’ αξ. 164/2022 κειέηε ηεο αξκφδηαο Ππεξεζίαο ηνπ Αήκνπ. 

 Ον κε αξ. πξση. ……/2-11-2022 πξσηνγελέο αίηεκα (ΏΑΏΘ: …………………..) 

 Οελ ππ΄αξ. ……./…-…-2022 ΏΏΠ 

 Οελππ’αξ. ……./…-…-2022 (ΏΑΏ: …………………)ΏπφθαζεηεοΛηθνλνκηθήοΒπηηξνπήοηνπΑήκνπΙ. 
Φηιαδέιθεηαο – Ι. Ραιθεδφλαοπεξίέγθξηζεοησλ ΟερληθψλΜξνδηαγξαθψλθαη ησλφξσληεο 
παξνχζεο. 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ 

 

Δ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε …/…/2022θαηψξα…:… . 

Δ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Βζληθνχ Ξπζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ 
ΑεκνζίσλΞπκβάζεσλ(Β.Ξ.Δ.Α.Δ.Ξ.),ενπνίαείλαηπξνζβάζηκεκέζσηεοΑηαδηθηπαθήοπχιεοwww.promit
heus.gov.gr, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηηο …/…/2022, θαη ε ππνβνιή ησλ 
πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ζηηο…/…/2022θαηψξα…:…π.κ. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 
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ΔπξνθήξπμεθαηηνπιήξεοθείκελνηεοπαξνχζαοΑηαθήξπμεοθαηαρσξήζεθαλζηνΖεληξηθφΔιεθηξνληθφΘ
εηξψνΑεκνζίσλΞπκβάζεσλ (ΖΔΘΑΔΞ). 

ΟαέγγξαθαηεοζχκβαζεοηεοπαξνχζαοΑηαθήξπμεοθαηαρσξήζεθαλζηεζρεηηθήειεθηξνληθήδηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην 
ΒΞΔΑΔΞθαηαλαξηήζεθαλζηεΑηαδηθηπαθήΜχιε(www.promitheus.gov.gr)ηνπΛΜΞΒΞΔΑΔΞ. 

ΜεξίιεςεηεοπαξνχζαοΑηαθήξπμεοδεκνζηεχεηαηθαηζηνλΒιιεληθφΟχπν,ζχκθσλακεηνάξζξν66ηνπ 
Ι.4412/2016. 

Μεξίιεςε ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 
ηνπάξζξνπ76ηνπΙ.4727/2020,αλαξηήζεθεζηνδηαδίθηπν,ζηνληζηφηνπνhttp://et.diavgeia.gov.gr/(ΜΝ
ΛΓΝΏΘΘΏΑΕΏΠΓΒΕΏ). 

ΔΑηαθήξπμεθαηαρσξήζεθεζηνδηαδίθηπν,ζηεληζηνζειίδαηεοαλαζέηνπζαοαξρήο,ζηεδηεχζπλζε(URL):
h t t p : / / w w w . d i m o s f x . g r /  

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Δ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Βιιεληθφ Οχπν βαξχλεη ηνλ Ώλάδνρν 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

 

Λη 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 
θαηεξγαηηθήολνκνζεζίαο,πνπέρνπλζεζπηζηείκεηνδίθαηνηεοΈλσζεο,ηνεζληθφδίθαην,ζπιινγηθέοζπκβάζ
εηοήδηεζλείοδηαηάμεηοπεξηβαιινληηθνχ,θνηλσληθνχθαηεξγαηηθνχδηθαίνπ,νηνπνίεοαπαξηζκνχληαηζηνΜαξ
άξηεκαΡηνπΜξνζαξηήκαηνοΏηνπλ.4412/2016.Δηήξεζεησλελιφγσππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δεκνζίσλζπκβάζεσλθαηηηοαξκφδηεοδεκφζηεοαξρέοθαηππεξεζίεοπνπελεξγνχλεληφοησλνξίσληεοεπζχ
λεοθαηηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

β)δελζαελεξγήζνπλαζέκηηα,παξάλνκαήθαηαρξεζηηθάθαζ΄φιεηεδηάξθεηαηεοδηαδηθαζίαοαλάζεζεο,αι
ιάθαη 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. 

 

 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΒΙΕΖΛΕ ΖΏΕ ΒΕΑΕΖΛΕ ΛΝΛΕ ΞΠΘΘΒΟΛΡΔΞ 

 

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Οα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε ππ’ αξ. 164/2022 Θειέηε ηεο αξκφδηαο Οερληθήο Ππεξεζίαο ηνπ Αήκνπ  

2. ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο 

3. ην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν Ξχκβαζεο[ΒΒΒΞ] 

4. νηζπκπιεξσκαηηθέοπιεξνθνξίεοπνπηπρφλπαξέρνληαηζηνπιαίζηνηεοδηαδηθαζίαο,ηδίσοζρεηηθάκε
ηηοπξνδηαγξαθέοθαηηαζρεηηθάδηθαηνινγεηηθά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία-Ξξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πύκβαζεο 

ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο 
θαηφιεονηαληαιιαγέοπιεξνθνξηψλ,ηδίσοεειεθηξνληθήππνβνιή,εθηεινχληαηκεηερξήζεηεοπιαηθφξκ
αοηνπΒζληθνχΞπζηήκαηνοΔιεθηξνληθψλΑεκνζίσλΞπκβάζεσλ(ΒΞΔΑΔΞ),ενπνίαείλαηπξνζβάζηκεκέζ
σηεο Αηαδηθηπαθήο Μχιεο(www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Οα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν επηά (7) 
εκέξεο πξηλ ηελθαηαιεθηηθήεκεξνκελίαππνβνιήοπξνζθνξψλθαηαπαληψληαηαληίζηνηρα θαη 
ζσξεπηηθά ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλζηνδηθηπαθφηφπνηνπδηαγσληζκνχκέζσηεοΑηαδηθηπαθήοπχιεοwww.promitheus.gov.gr,η
νπΒ.Ξ.Δ.ΑΔ.Ξ. 

Ώηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλππνβάιινληαη απφ 
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα 
ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Ώηηήκαηα 
παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 
είηεππνβάιινληαηκεάιινηξφπνείηεηνειεθηξνληθφαξρείνπνπηαζπλνδεχεηδελείλαηειεθηξνληθάππνγεγξ
ακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ, 
νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, 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)φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

Δ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζίαθαηάιιεισλπξνζθνξψλ,επαξάηαζεηεοπξνζεζκίαοελαπφθεηηαηζηεδηαθξηηηθήεπρέξεηαη
εοαλαζέηνπζαοαξρήο. 

Οξνπνπνίεζεησλφξσληεοδηαγσληζηηθήοδηαδηθαζίαο(πραιιαγή/κεηάζεζεηεοθαηαιεθηηθήοεκεξνκελία
οππνβνιήοπξνζθνξψλθαζψοθαηζεκαληηθέοαιιαγέοησλεγγξάθσληεοζχκβαζεο,ζχκθσλακεηελπξνε
γνχκελεπαξάγξαθν)δεκνζηεχεηαηζηνΖΔΘΑΔΞ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Οα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Λη πξνζθνξέο, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

Οα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Βιιεληθή 
γιψζζα επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν. 

Βλεκεξσηηθάθαηηερληθάθπιιάδηαθαηάιιαέληππα-εηαηξηθάήκε-κεεηδηθφηερληθφπεξηερφκελνδειαδή 
έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, 
καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη 
απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

Ζάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή ,θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ ,ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Ληεγγπεηηθέοεπηζηνιέοησλπαξαγξάθσλ2.2.2θαη4.1.εθδίδνληαηαπφπηζησηηθάηδξχκαηαήρξεκαηνδνηηθ
ά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεοπαξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Ώ΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή 
ηνπ Βπξσπατθνχ Ληθνλνκηθνχ Ρψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΞΑΞ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Θπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Ο.Θ.Β.Α.Β. ή λα 
παξέρνληαη 
κεγξακκάηηνηνπΟακείνπΜαξαθαηαζεθψλθαηΑαλείσλκεπαξαθαηάζεζεζεαπηφηνπαληίζηνηρνπρξεκαηη
θνχ πνζνχ. Ώλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Οακείν 
Μαξαθαηαζεθψλ θαη Ααλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Λη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνποεθδφηεοηεοπαξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Λη 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) 
ηελπιήξεεπσλπκία,ηνλΏ.Φ.Θ.θαηηεδηεχζπλζεηνπνηθνλνκηθνχθνξέαππέξηνπνπνίνπεθδίδεηαηεεγγχε
ζε(ζηελπεξίπησζεέλσζεο αλαγξάθνληαηφια ηαπαξαπάλσ γηαθάζεκέινοηεοέλσζεο), 

δ)ηνποφξνποφηη: 

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 
δηθαηψκαηνοηεοδηαηξέζεσοθαη ηεο δηδήζεσο,θαη 

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 
ηζρχνληέινοραξηνζήκνπ,ε)ηαζηνηρείαηεοζρεηηθήοδηαθήξπμεοθαηηελεκεξνκελίαδηελέξγεηαοηνπδηαγσ
ληζκνχ, 

ζ)ηελεκεξνκελίαιήμεο ήηνλρξφλνηζρχνοηεοεγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 
νιηθά ήκεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 
απεπζχλεηαηθαη 
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ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν 
ηεοζρεηηθήοζχκβαζεο. 

Δπεξ.αα’ηνππξνεγνχκελνπεδαθίνπδ΄δελεθαξκφδεηαηγηαηηοεγγπήζεηοπνππαξέρνληαηκεγξακκάηην 
ηνπΟακείνπΜαξαθαηαζεθψλθαηΑαλείσλ. 

Ξην Ξαξάξηεκα IVπξνο ζπλδξνκή ησλ ππνςήθησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επηζπλάπηεηαη 
ππφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

Δ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεηηελεγθπξφηεηάηνπο. 

2.1.6 Ξξνζηαζία Ξξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Δ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 
Μξνζθέξσλ ή σο Ιφκηκνο Βθπξφζσπνο Μξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο, 
ζαεπεμεξγάδνληαηπξνζσπηθάδεδνκέλαπνππεξηέρνληαηζηνποθαθέινποηεοπξνζθνξάοθαηηααπνδεηθηηθ
ά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Αηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ 
ζπκκεηερφλησλζεαπηφλ,ιακβάλνληαοθάζεεχινγνκέηξνγηαηεδηαζθάιηζεηνπαπφξξεηνπθαηηεοαζθάι
εηαοηεοεπεμεξγαζίαοησλδεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε 
επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
παξνχζα. 

2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Αηθαίσκαζπκκεηνρήοζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοηεοπαξνχζαοζχκβαζεοέρνπλθπζηθάήλνκηθάπξφζσπ
αθαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α)θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β)θξάηνο-κέινο ηνπ Βπξσπατθνχ Ληθνλνκηθνχ Ρψξνπ(Β.Λ.Ρ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΞΑΞ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Μαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Μξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ξπκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεηδηκεξείοήπνιπκεξείοζπκθσλίεοκεηελΈλσζεζεζέκαηαδηαδηθαζηψλαλάζεζεοδεκνζίσλζπκβά
ζεσλ. 

Ξην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Μαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Μξνζαξηήκαηνο I ηεο ΞΑΞ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, 
ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ 
ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 

2. Ληθνλνκηθφοθνξέαοζπκκεηέρεηείηεκεκνλσκέλαείηεσοκέινοέλσζεο.Ληελψζεηονηθνλνκηθψλθνξέσλ
,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλθαηησλπξνζσξηλψλζπκπξάμεσλ,δελαπαηηείηαηλαπεξηβιεζνχλζπγθεθξηκέλε 
λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο 
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί 
ε ζχκβαζε. 

Ξηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 
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2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ 
νθηαθνζίσλ επξψ 800,00€. 

Ξρεηηθφ ππφδεηγκα γηα ηελ αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή δίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗV ηεο 
παξνχζεο. 

Ξηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη 
εεγγχεζεθαιχπηεηηηοππνρξεψζεηοφισλησλνηθνλνκηθψλθνξέσλπνπζπκκεηέρνπλζηελέλσζε. 

Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 
Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Δεγγχεζεζπκκεηνρήοεπηζηξέθεηαηζηνλαλάδνρνκεηελπξνζθφκηζεηεοεγγχεζεοθαιήοεθηέιε
ζεο. 

Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελαζηελπαξ.3ηνπάξζξνπ72ηνπλ.4412/2016. 

2.2.2.3. Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ:  

α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο,  
β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηοπαξαγξάθνπο2.2.3έσο2.2.8, 
γ)δελπξνζθνκίζεηεγθαίξσοηαπξνβιεπφκελααπφηελπαξνχζαδηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 
3.2),  
δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
ε)ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά ,κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46ηεοπαξ. 
1ηνπάξζξνπ2ηνπλ.4412/2016, 
ζη)δελαληαπνθξηζείζηεζρεηηθήπξφζθιεζεηεοαλαζέηνπζαοαξρήολαεμεγήζεηηεληηκήήην θφζηνο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί,  
δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 
3,4θαη5ηνπάξζξνπ103ηνπλ.4412/2016,πεξίπξφζθιεζεογηαππνβνιήδηθαηνινγεηηθψλαπφηνλπξνζσξη
λφαλάδνρν,αλ,θαηάηνλέιεγρνησλπαξαπάλσδηθαηνινγεηηθψλ,ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 
3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΒΒΒΞ είλαη εθ πξνζέζεσο 
απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ 
ηαπαξαπάλσδηθαηνινγεηηθάπνππξνζθνκίζζεθαλλνκίκσοθαηεκπξνζέζκσο,δελαπνδεηθλχεηαηεκεζπλδ
ξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ 
ηηοαπαηηήζεηοησλθξηηεξίσλπνηνηηθήοεπηινγήο. 

2.2.3 Ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Ώπνθιείεηαηαπφηεζπκκεηνρήζηελπαξνχζαδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεο(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: 

2.2.3.1. ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα 
εγθιήκαηα: 

α)ζπκκεηνρήζεεγθιεκαηηθήνξγάλσζε,φπσοαπηήνξίδεηαηζηνάξζξν2ηεοαπφθαζεο-
πιαίζην2008/841/ΑΒΠηνπΞπκβνπιίνπηεο24εοΛθησβξίνπ2008,γηαηελθαηαπνιέκεζεηνπνξγαλσκέλν
πεγθιήκαηνο (ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Μνηληθνχ 
Ζψδηθα(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β)ελεξγεηηθήδσξνδνθία,φπσονξίδεηαηζηνάξζξν3ηεοζχκβαζεοπεξίηεοθαηαπνιέκεζεοηεοδσξνδνθία
οζηελνπνίαελέρνληαηππάιιεινηησλΒπξσπατθψλΖνηλνηήησλήησλθξαηψλ-κειψληεοΈλσζεο (ΒΒ C 
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΑΒΠηνπ 
Ξπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ενπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 
(ΒΒ L192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
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θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Ώ (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 
ππαιιήινπ), 237 παξ.2-4(δσξνδνθίαδηθαζηηθψλιεηηνπξγψλ),237Ώπαξ.2(εκπνξίαεπηξξνήο–
κεζάδνληεο),396παξ.2(δσξνδνθίαζηνληδησηηθφηνκέα)ηνπΜνηληθνχΖψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 
θαη 4 ηεο Λδεγίαο (ΒΒ) 2017/1371 ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Ενπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Ώ 
(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ),216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-
4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 
242(ςεπδήοβεβαίσζε,λφζεπζεθ.ιπ.)374(δηαθεθξηκέλεθινπή),375(ππεμαίξεζε),386(απάηε),386Ώ(α
πάηε κε ππνινγηζηή), 386ΐ (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Μνηληθνχ 
Ζψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Βζληθνχ Οεισλεηαθνχ Ζψδηθα (λ. 2960/2001, Ώ’ 265), φηαλ 
απηά ζηξέθνληαη 
θαηάησλνηθνλνκηθψλζπκθεξφλησληεοΒπξσπατθήοΈλσζεοήζπλδένληαηκεηελπξνζβνιήαπηψλησλζπ
κθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΜΏ) 
θαη 
24(επηθνπξηθέοδηαηάμεηογηαηελπνηληθήπξνζηαζίαησλνηθνλνκηθψλζπκθεξφλησληεοΒπξσπατθήοΈλσζε
ο)ηνπλ.4689/2020(Ώ’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη,αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Λδεγίαο (ΒΒ) 2017/541 ηνπ Βπξσπατθνχ 
Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπΞπκβνπιίνπ ηεο 15εο Θαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεοαπφθαζεο-
πιαηζίνπ2002/475/ΑΒΠηνπΞπκβνπιίνπθαηγηαηεληξνπνπνίεζεηεοαπφθαζεο2005/671/ΑΒΠηνπΞπκβνπ
ιίνπ(ΒΒL88/31.03.2017)ήεζηθήαπηνπξγίαήζπλέξγεηαήαπφπεηξαδηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Ώ θαη 187ΐηνπ 
ΜνηληθνχΖψδηθα,θαζψο θαηηαεγθιήκαηαησλάξζξσλ32-35ηνπ λ.4689/2020(Ώ’103), 

ε)λνκηκνπνίεζεεζφδσλαπφπαξάλνκεοδξαζηεξηφηεηεοήρξεκαηνδφηεζεηεοηξνκνθξαηίαο,φπσοαπηέο
νξίδνληαηζηνάξζξν1ηεοΛδεγίαο(ΒΒ)2015/849ηνπΒπξσπατθνχΖνηλνβνπιίνπθαηηνπΞπκβνπιίνπ ηεο 
20εο ΘαΎνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα 
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεοηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 
Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαηηνπΞπκβνπιίνπ,θαηηελ θαηάξγεζε 
ηεονδεγίαο2005/60/ΒΖηνπΒπξσπατθνχΖνηλνβνπιίνπθαη ηνπΞπκβνπιίνπθαη 
ηεονδεγίαο2006/70/ΒΖηεοΒπηηξνπήο(ΒΒ L141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλάξζξσλ2 θαη39 
ηνπλ.45357/2018(Ώ’139), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Λδεγίαο2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Ζνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ξπκβνπιίνπ ηεο 5εο Ώπξηιίνπ 2011, γηα 
ηελ 
πξφιεςεθαηηελθαηαπνιέκεζεηεοεκπνξίαοαλζξψπσλθαηγηαηελπξνζηαζίαησλζπκάησληεο,θαζψοθαηγ
ηαηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΑΒΠ ηνπ Ξπκβνπιίνπ (ΒΒ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1),θαηηα εγθιήκαηαηνπάξζξνπ323ΏηνπΜνηληθνχΖψδηθα(εκπνξία αλζξψπσλ). 

Λ νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ακεηάθιεηεθαηαδηθαζηηθήαπφθαζεείλαηκέινοηνπδηνηθεηηθνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχνξγάλνπηνπήέ
ρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσλήειέγρνπζεαπηφ.Δππνρξέσζεηνππξνεγνχκελνπεδαθίν
παθνξά: 

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Β.Μ.Β.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ε.Ζ.Β.)θαηπξνζσπηθψλεηαηξεηψλ(Λ.Β. θαηΒ.Β.)ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηοπεξηπηψζεηοαλσλχκσλεηαηξεηψλ(Ώ.Β.),ηνλδηεπζχλνληαΞχκβνπιν,ηακέιεηνπΑηνηθεηηθνχΞπκβν
πιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ Ξπκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί 
ηνζχλνινηεοδηαρείξηζεοθαη εθπξνζψπεζεοηεο εηαηξείαο. 

- ζηηοπεξηπηψζεηοΞπλεηαηξηζκψλ,ηακέιεηνπΑηνηθεηηθνχΞπκβνπιίνπ. 

- ζεφιεοηηοππφινηπεοπεξηπηψζεηολνκηθψλπξνζψπσλ,ηνλθαηάπεξίπησζελφκηκνεθπξφζσπν. 



Σελίδα15 
 

Δάλζηηοσοάλσπεξηπηώζεηο(α)έσο(ζη)εθαηάηααλσηέξσ,πεξίνδνοαπνθιεηζκνύδελέρεηθαζνξη
ζηείκεακεηάθιεηεαπόθαζε,απηήαλέξρεηαηζεπέληε(5)έηεαπόηελεκεξνκελίαηεοθαηαδίθεο 
κε ακεηάθιεηε απόθαζε. 

2.2.3.2. Ξηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κεηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελεζληθή λνκνζεζία ή 

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεηαζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπ φζνλαθνξάηελθαηαβνιήθφξσλήεηζθνξψλθνηλσληθήοαζθάιηζεο. 

Ώλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Βιιάδα, νη 
ππνρξεψζεηοηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 
θαη ηελ επηθνπξηθήαζθάιηζε. 

Λη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2 ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 
έρνπλθαηαζηείιεμηπξφζεζκεο ήεθφζνλαπηέο έρνπλππαρζείζε δεζκεπηηθφδηαθαλνληζκφπνπηεξείηαη. 

Αελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαοηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε,ησλδεδνπιεπκέλσληφθσλήησλπξνζηίκσλείηεππαγφκελνοζεδεζκεπηηθφδηαθαλνληζκφγηαη
ελθαηαβνιήηνποζηνκέηξνπνπηεξείηνποφξνποηνπδεζκεπηηθνχθαλνληζκνχ. 

2.2.3.3α) Αελ ζπληξέρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

β) Ζαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε 
ηελπαξάγξαθν2.2.3.2,ζαήηαλζαθψοδπζαλάινγνο,ηδίσοφηαλκφλνκηθξάπνζάησλθφξσλήησλεηζθνξ
ψλθνηλσληθήοαζθάιηζεοδελέρνπλθαηαβιεζείήφηαλννηθνλνκηθφοθνξέαοελεκεξψζεθεζρεηηθά κε ην 
αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελθαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα 
λαιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ 
απφ ηελεθπλνήηεοπξνζεζκίαοππνβνιήοπξνζθνξάο. 

2.2.3.4. Ώπνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νηθνλνκηθφοθνξέαοζενπνηαδήπνηε απφηηοαθφινπζεοθαηαζηάζεηο: 

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016,πεξίαξρψλπνπεθαξκφδνληαηζηηοδηαδηθαζίεοζχλαςεοδεκνζίσλζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθήδηαρείξηζεαπφεθθαζαξηζηήήαπφηνδηθαζηήξηνήέρεηππαρζείζεδηαδηθαζίαπησρεπηηθνχζπκ
βηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζίαεμπγίαλζεοθαηδεληεξείηνποφξνποαπηήοήεάλβξίζθεηαηζενπνηαδήπνηεαλάινγεθαηάζηαζεπ
ξνθχπηνπζααπφπαξφκνηαδηαδηθαζία, πξνβιεπφκελεζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ 
θπξψζεσλθαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεοελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 
ζπκπέξαζκαφηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν 
ηε ζηξέβισζε ηνπαληαγσληζκνχ, 

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
4412/2016 δελκπνξείλαζεξαπεπζείαπνηειεζκαηηθάκε άιια,ιηγφηεξνπαξεκβαηηθά,κέζα, 

(ε)εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχαπφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχθνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν48ηνπλ.4412/2016,δελ κπνξεί λαζεξαπεπζείκε άιια,ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά,κέζα, 
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(ζη)εάλέρεηεπηδείμεηζνβαξήήεπαλαιακβαλφκελεπιεκκέιεηαθαηάηελεθηέιεζενπζηψδνποαπαίηεζεοζ
ηνπιαίζηνπξνεγνχκελεοδεκφζηαοζχκβαζεο,πξνεγνχκελεοζχκβαζεοκεαλαζέηνληαθνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεοπξνεγνχκελεοζχκβαζεο,απνδεκηψζεηο ήάιιεοπαξφκνηεοθπξψζεηο, 

(δ)εάλέρεηθξηζείέλνρνοεθπξνζέζεσοζνβαξψλαπαηειψλδειψζεσλθαηάηελπαξνρήησλπιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζεησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 
ηαδηθαηνινγεηηθάπνπαπαηηνχληαηθαη’εθαξκνγήηεοπαξαγξάθνπ2.2.9.2ηεοπαξνχζαο, 

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαοαξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκαζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελαλάζεζε, 

(ζ)εάλεαλαζέηνπζααξρήκπνξείλααπνδείμεη,κεθαηάιιειακέζαφηηέρεηδηαπξάμεηζνβαξφεπαγγεικαηηθ
φπαξάπησκα, ηννπνίν ζέηεηελ ακθηβφισηελαθεξαηφηεηάηνπ. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί 
κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 
πξάμεο πνπ βεβαηώλεη ην ζρεηηθό γεγνλόο. 

2.2.3.5. Αελζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, σο 
ηζρχεη. 

2.2.3.6. Λνηθνλνκηθφοθνξέαοαπνθιείεηαηζενπνηνδήπνηερξνληθφζεκείνθαηάηεδηάξθεηαηεοδηαδηθαζίαο
ζχλαςεοηεοπαξνχζαοζχκβαζεο,φηαλαπνδεηθλχεηαηφηηβξίζθεηαη,ιφγσπξάμεσλήπαξαιείςεψληνπ,είη
ε πξηλείηεθαηάηεδηαδηθαζία,ζε κίααπφηηοσο άλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.3.7. Ληθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, 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). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαοαπνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα 
δεκίεο πνπ 
πξνθιήζεθαλαπφηνπνηληθφαδίθεκαήηνπαξάπησκα,φηηέρεηδηεπθξηλίζεηηαγεγνλφηαθαηηηοπεξηζηάζεηοκε
νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη 
ζπγθεθξηκέλαηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια 
γηα ηελ απνθπγήπεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Οα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη 
απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχοθνξείοαμηνινγνχληαηζεζπλάξηεζεκεηεζνβαξφηεηαθαηηηοηδηαίηεξεοπεξηζηάζεηοηνππνηλη
θνχαδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Βάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δελαπνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ώλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 
γλσζηνπνηείηαη 
ζηνλνηθνλνκηθφθνξέαηνζθεπηηθφηεοαπφθαζεοαπηήο.Ληθνλνκηθφοθνξέαοπνπέρεηαπνθιεηζηεί,ζχκθσ
λα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζεδηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 
αλσηέξσδπλαηφηεηαοθαηάηελπεξίνδνηνπαπνθιεηζκνχπνπνξίδεηαηζηελελ ιφγσαπφθαζε. 

2.2.3.8. Δαπφθαζεγηαηελδηαπίζησζεηεοεπάξθεηαοήκεησλεπαλνξζσηηθψλκέηξσλθαηάηελπξνεγνχκε
λε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
λ.4412/2016. 

2.2.3.9. Ληθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, 
απνθιείεηαη απφ ηελπαξνχζαδηαδηθαζίαζχλαςεο ηεοζχκβαζεο. 

 

Θξηηήξηα Δπηινγήο 
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2.2.4 Θαηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Λη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λααζθνχλεπαγγεικαηηθήδξαζηεξηφηεηαζπλαθήκεηναληηθείκελνηεοππεξεζίαο θαηά ηα 
πξνζδηνξηδφκελα ζην άξζξν 1.3. ηεο παξνχζεο, δειψλνληάο ηε ζην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν 
Ξχκβαζεο (Β.Β.Β.Ξ). 

Λη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη 
λαείλαηεγγεγξακκέλνηζεέλααπφηαεπαγγεικαηηθάήεκπνξηθάκεηξψαπνπηεξνχληαηζηνθξάηνοεγθαηάζη
αζήοηνποήλαηθαλνπνηνχλνπνηαδήπνηεάιιεαπαίηεζενξίδεηαηζηνΜαξάξηεκαXIηνπΜξνζαξηήκαηνοΏ΄
ηνπλ.4412/2016. 

Ξηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Βπξσπατθνχ 
Ληθνλνκηθνχ Ρψξνπ (Β.Λ.Ρ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΞΑΞ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 
κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηαδηαδηθαζηψλαλάζεζεοδεκνζίσλζπκβάζεσλ,απαηηείηαηλαείλαηεγγεγξακκέλνηζεαληίζηνηραεπαγ
γεικαηηθάήεκπνξηθάκεηξψα.ΛηεγθαηεζηεκέλνηζηελΒιιάδανηθνλνκηθνίθνξείοαπαηηείηαηλαείλαηεγγεγξ
ακκέλνηζηνΐηνηερληθφήΒκπνξηθφ ή ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην. 

Ξε πεξίπησζε δε Έλσζεο Βηαηξεηψλ ή Ζνηλνπξαμίαο ε αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε κπνξεί λα  
θαιχπηεηαη  απφ έλα κέινο ή αζξνηζηηθά απφ θάπνηα κέιε ηεο Έλσζεο ή Ζνηλνπξαμίαο. 
 

2.2.5 Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

ζνλαθνξάηελνηθνλνκηθήθαηρξεκαηννηθνλνκηθήεπάξθεηαγηαηελπαξνχζαδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζ
εο,νηνηθνλνκηθνίθνξείοαπαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαη λα δειψζνπλ ζην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν 
Ξχκβαζεο (Β.Β.Β.Ξ.), ηνλ 
κέζνεηήζην(γεληθφ)θχθινεξγαζηψλησληξηψλ(3)ηειεπηαίσλνηθνλνκηθψλρξήζεσλ (2019,2020,2021), 
ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνοκεην200%ηεοεθηηκψκελεο αμίαο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Μ.Ώ. 

Ξε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 
ηξηψλ(3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε νη αλσηέξσ απαηηήζεηο αθνξνχλ ζε φζεο δηαρεηξηζηηθέο 
ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη. 

ΞεπεξίπησζεδεΈλσζεοΒηαηξεηψλ ή Ζνηλνπξαμίαοε αλσηέξσ ειάρηζηε 
πξνυπφζεζεκπνξείλαθαιχπηεηαηαπφ έλα κέινο ή αζξνηζηηθάαπφφιαηακέιεΈλσζεο ή Ζνηλνπξαμίαο. 

2.2.6 Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο,νηνηθνλνκηθνίθνξείο απαηηείηαη λα πιεξνχλ ηελ θάησζη απαίηεζε θαη δε λα δηαζέηνπλ – 
δειψζνπλ ζην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν Ξχκβαζεο (Β.Β.Β.Ξ) φηη: 

α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαοαπφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ,λαέρνπλπινπνηήζεη ή λα πινπνηνχλ: 

 Ονπιάρηζηνλ κηα (1) ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπθνξέα κε αληηθείκελν ηελ θαηαγξαθή 
θαη απνηχπσζε δεκφζησλ αθηλήησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

 Ονπιάρηζηνλ κηα (1) ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπθνξέα κε αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ θαη 
ηε ρσξνζέηεζε πξνηάζεσλ παξέκβαζεο ζην δεκφζην ρψξν (πρ. Ξ.Φ.Δ.Λ., Ξ.ΐ.Ώ.Ζ., θηι), 

 Ονπιάρηζηνλ κηα (1) ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπθνξέα κε αληηθείκελν ην ζρεδηαζκφ θαη 
ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ Μνιηηηθήο Μξνζηαζίαο.   

 Ονπιάρηζηνλ κηα (1) ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπθνξέα πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ 
πινπνίεζε δξάζεσλ δηαβνχιεπζεο ή/θαη δηάρπζεο ή/θαη θεθαιαηνπνίεζεο.  

 Ονπιάρηζηνλ κηα (1) ζχκβαζε γηα ινγαξηαζκφ δεκφζηνπθνξέα κε αληηθείκελν ηελ πξνεηνηκαζία 
θαη ππνβνιή θαθέινπ πξφηαζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ δεκφζηα ή/θαη επξσπατθά 
Ρξεκαηνδνηηθά Μξνγξάκκαηα.    
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Ξε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη 
αζξνηζηηθάαπφηακέιεηεοέλσζεο 

2.2.7 Ξξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ληνηθνλνκηθνίθνξείοπνπζπκκεηέρνπλζηελδηαδηθαζίαζχλαςεοηεοπαξνχζαοαπαηηείηαηλαεμαζθαιίδνπλ 
ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εηδψλ θαη λα δηαζέηνπλ: 

α)Μηζηνπνηεηηθφ Αηαρείξηζεο Μνηφηεηαο ISO 9001: 2015 ή ηζνδχλακν ζε ηζρχ, κε πεδίν εθαξκνγήο 
ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

β)Μηζηνπνηεηηθφ Μεξηβαιινληηθήο Αηαρείξηζεο ISO 14001: 2015 ή ηζνδχλακν ζε ηζρχ, κε πεδίν 
εθαξκνγήο ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Δαλαζέηνπζααξρήαλαγλσξίδεηηζνδχλακαπηζηνπνηεηηθάπνπέρνπλεθδνζείαπφθνξείοδηαπηζηεπκέλνποα
πφηζνδχλακνποΛξγαληζκνχοδηαπίζηεπζεο,εδξεχνληεοθαηζεάιιαθξάηε-κέιε.Βπίζεο, θάλεη δεθηά 
άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ νελδηαθεξφκελνο 
νηθνλνκηθφο θνξέαοδελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθάεληφο ησλ 
ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζεφηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ 
ηααπαηηνχκελαπξφηππα δηαζθάιηζεοπνηφηεηαο. 

Ξε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη 
αζξνηζηηθάαπφηακέιεηεοέλσζεο. 

2.2.8 Πηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ–πεξγνιαβία 

2.2.8.1. Πηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Ληνηθνλνκηθνίθνξείοκπνξνχλ,φζνλαθνξάζηαθξηηήξηαηεονηθνλνκηθήοθαηρξεκαηννηθνλνκηθήοεπάξθεηα
ο(ηεοπαξαγξάθνπ2.2.5)θαηηαζρεηηθάκεηεληερληθήθαηεπαγγεικαηηθήηθαλφηεηα(ηεοπαξαγξάθνπ 
2.2.6),λαζηεξίδνληαηζηηοηθαλφηεηεοάιισλθνξέσλ,αζρέησοηεολνκηθήοθχζεοησλδεζκψλ ηνπο κε 
απηνχο. Ξηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνποαλαγθαίνπο 
πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνίσλζηεξίδνληαη. 

ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηοηθαλφηεηεο 
ησλζπκκεηερφλησλζηελ έλσζεή άιισλθνξέσλ. 

Δαλαζέηνπζααξρήειέγρεηαλνηθoξείο,ζηηοηθαλφηεηεοησλνπνίσλπξνηίζεηαηλαζηεξηρζείννηθνλνκηθφο 
θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνηαπνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3. Λ νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 
έλαλ θνξέαζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ 
θξηηήξην επηινγήο ή 
γηαηνλνπνίνζπληξέρνπλιφγνηαπνθιεηζκνχ,εληφοπξνζεζκίαοηξηάληα(30)εκεξψλαπφηελζρεηηθήπξφζθ
ιεζεηεοαλαζέηνπζαοαξρήο,ενπνίααπεπζχλεηαηζηνλνηθνλνκηθφθνξέακέζσηεοιεηηνπξγηθφηεηαο«Βπη
θνηλσλία»ηνπΒΞΔΑΔΞ.Λθνξέαοπνπαληηθαζηζηάθνξέαηνππξνεγνχκελνπεδαθίνπδελεπηηξέπεηαηλα 
αληηθαηαζηαζείεθ λένπ. 

2.2.8.2. πεξγνιαβία 

Λ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεηππφκνξθήππεξγνιαβίαοζεηξίηνπο,θαζψοθαηηνποππεξγνιάβνποπνππξνηείλεη.Ξηελπεξίπησζ
επνπ 

o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο 
ππφκνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 
ζπλνιηθήοαμίαοηεοζχκβαζεο,εαλαζέηνπζααξρήειέγρεηφηηδελζπληξέρνπλνηιφγνηαπνθιεηζκνχηεοπαξ
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αγξάθνπ2.2.3ηεοπαξνχζαο.Λνηθνλνκηθφοθνξέαοππνρξενχηαηλααληηθαηαζηήζεηέλαλππεξγνιάβν,εθ
φζνλζπληξέρνπλζηνπξφζσπφηνπιφγνηαπνθιεηζκνχηεοσοάλσπαξαγξάθνπ2.2.3. 

2.2.9 Θαλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Ον δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
φπσονξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δηα 
ηνπ 
ΒΒΒΞ,θαηάηανξηδφκελαζηελπαξάγξαθν2.2.9.1,θαηάηελππνβνιήησλδηθαηνινγεηηθψληεοπαξαγξάθνπ 

2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ105 ηνπλ.4412/2016.Ξηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε 
ηελπαξάγξαθφ2.2.8.ηεοπαξνχζαο,νηθνξείοζηεληθαλφηεηαησλνπνίσλζηεξίδεηαηππνρξενχληαηλααπν
δεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 
ιφγνηαπνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο θαηάπεξίπησζε. 

Ξηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεηηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη 
ην ηξηάληα ηνηοεθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα 
απνδεηθλχνπλ, θαηά 
ηανξηδφκελαζηηοπαξαγξάθνπο2.2.9.1θαη2.2.9.2,φηηδελζπληξέρνπλνηιφγνηαπνθιεηζκνχηεοπαξαγξάθ
νπ2.2.3ηεο παξνχζαο. 

Ώλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 
ζχκθσλακε ην παξφλάξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλγλψζε κεηά 
ηελζπκπιήξσζε ηνπ ΒΒΒΞθαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεονθείινπλλαελεκεξψζνπλακειιεηίηελαλαζέηνπζααξρή. 

2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Μξνοπξνθαηαξθηηθήαπφδεημεφηηνηπξνζθέξνληεονηθνλνκηθνίθνξείο: 

α)δελβξίζθνληαηζεκίααπφηηοθαηαζηάζεηοηεοπαξαγξάθνπ2.2.3θαη 

β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 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 πξνβιεπφκελναπφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν 
Ξχκβαζεο (ΒΒΒΞ), ζχκθσλα 
κεηνεπηζπλαπηφκελνζηελπαξνχζαΜαξάξηεκαΕΕ,ηννπνίνηζνδπλακείκεελεκεξσκέλεππεχζπλεδήισζ
ε,κε ηηοζπλέπεηεο ηνπλ.1599/1986.ΟνΒΒΒΞ θαηαξηίδεηαηβάζεη ηνπ 
ηππνπνηεκέλνπεληχπνπηνπΜαξαξηήκαηνο2ηνπΖαλνληζκνχ(ΒΒ)2016/7θαηζπκπιεξψλεηαηαπφηνποπξ
νζθέξνληεονηθνλνκηθνχοθνξείοζχκθσλα κεηηονδεγίεοηνπΜαξαξηήκαηνο1. 

Ον ΒΒΒΞ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ 
λαππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Ώλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο 
ηνπ 
ΒΒΒΞθαηηεοθαηαιεθηηθήοεκεξνκελίαοππνβνιήοπξνζθνξψλέρνπλεπέιζεηκεηαβνιέοζηαδεισζέληαζη
νηρεία,εθκέξνποηνπ,ζηνΒΒΒΞ,ννηθνλνκηθφοθνξέαοαπνζχξεηηελπξνζθνξάηνπ,ρσξίολααπαηηείηαη 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ξηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξνΒΒΒΞ. 

Λ νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΒΒΒΞ 
κεζπλνδεπηηθήππεχζπλεδήισζε,ηελνπνίαππνβάιιεηκαδίκεαπηφ. 

Ζαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΒΒΒΞ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 
κφλε ηελππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 
απφδεημε 
ησλιφγσλαπνθιεηζκνχπνπαλαθέξνληαηζηελπαξάγξαθν2.2.3ηεοπαξνχζαο,γηαηνζχλνινησλθπζηθψλ
πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ 
εμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεο απνθάζεσλή ειέγρνπζε απηφλ. 
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Σο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 
ηνηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ή 
ηναξκνδίσοεμνπζηνδνηεκέλνθπζηθφπξφζσπνλαεθπξνζσπείηνλνηθνλνκηθφθνξέαγηαδηαδηθαζίεοζχλα
ςεοζπκβάζεσλ ήγηαζπγθεθξηκέλεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεο. 

Ξηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηνΒΒΒΞ ππνβάιιεηαη 
ρσξηζηάαπφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Ξην ΒΒΒΞ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 
ην είδνο ηεοζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο,θαζψοθαη νεθπξφζσπνο/ζπληνληζηήοαπηήο. 

Λ νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΒΒΒΞ, ηελ θαηάζηαζή 
ηνπ ζεζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 
παξάγξαθν 2.2.3 
ηεοπαξνχζεοθαηηαπηφρξνλαλαεπηθαιεζζείθαηηπρφλιεθζέληακέηξαπξνοαπνθαηάζηαζεηεοαμηνπηζηία
οηνπ. 

Εδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΒΒΒΞ γηα 
ηπρφλζχλαςεζπκθσληψλκεάιινπονηθνλνκηθνχοθνξείοκεζηφρνηεζηξέβισζεηνπαληαγσληζκνχ,εζπλ
δξνκή πεξηζηάζεσλ, 
φπσοεπάξνδνοηεοηξηεηνχοπεξηφδνπηεοηζρχνοηνπιφγνπαπνθιεηζκνχ(παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 
73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3959/2011, ζχκθσλα κε 
ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίνπνππξνβάιιεη 
θαηφπηλζεηηθήο απάληεζεο. 

ζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (πεξ.α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ 
έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελέρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. Ξηελπεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα 
απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπΒΒΒΞ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελθαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσππνρξεψζεηοηνπ. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α.Γηαηελαπφδεημεηεο κεζπλδξνκήο ιφγσλαπνθιεηζκνχ θαη’άξζξν2.2.3θαηηεο 
πιήξσζεοησλθξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείοπξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Δ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηάηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.Δ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφπξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια 
ήνξηζκέλαδηθαηνινγεηηθά,φηαλαπηφαπαηηείηαηγηαηελνξζή δηεμαγσγήηεοδηαδηθαζίαο. 

Λη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλθαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείοπιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 
ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεοΈλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 
ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή 
ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Δ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε 
ζεεζληθήβάζεδεδνκέλσλεκπεξηέρεηαηζηνΒπξσπατθφΒληαίνΈγγξαθνΞχκβαζεο(ΒΒΒΞ),ζηννπνίνπεξηέρ
νληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε 
ειεθηξνληθήδηεχζπλζεηεοβάζεοδεδνκέλσλ,ηπρφλδεδνκέλααλαγλψξηζεοθαη,θαηάπεξίπησζε,εαπαξαί
ηεηεδήισζεζπλαίλεζεο. 

Ληνηθνλνκηθνί θνξείοδελ ππνρξενχληαηλα ππνβάινπλδηθαηνινγεηηθά, φηαλ εαλαζέηνπζα αξρή 
πνπέρεηαλαζέζεηηεζχκβαζεδηαζέηεηήδεηασοάλσδηθαηνινγεηηθάθαηαπηάεμαθνινπζνχλλαηζρχνπλ. 

Οαδηθαηνινγεηηθάηνππαξφληνοππνβάιινληαηθαηγίλνληαηαπνδεθηάζχκθσλακεηελπαξάγξαθν 

2.4.2.5.θαη3.2ηεοπαξνχζαο. 
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Οα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζήηνποζηελειιεληθήγιψζζαζχκθσλακεηελπαξάγξαθν2.1.4. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεονηθνλνκηθνίθνξείοπξνζθνκίδνπλαληίζηνηραηαδηθαηνινγεηηθάπνπ 
αλαθέξνληαηπαξαθάησ. 

Ώλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθα ήπηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπαλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ 
πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ2.2.3.4, 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 ελδηαθεξνκέλνπελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήοήδηνηθεηηθήοαξρήο,ζπκβνιαηνγξάθνπήαξκφδηνπεπαγγεικαηηθνχήεκπνξηθνχνξγαληζκνχην
πθξάηνπο-κέινποήηεορψξαοθαηαγσγήοήηεορψξαοφπνπείλαηεγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Λη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 
παξνχζαοπαξαγξάθνπήφηηηαέγγξαθααπηάδελθαιχπηνπλφιεοηηοπεξηπηψζεηοπνπαλαθέξνληαηζηηοπα
ξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 
Ληεπίζεκεοδειψζεηοθαζίζηαληαηδηαζέζηκεοκέζσηνπεπηγξακκηθνχαπνζεηεξίνππηζηνπνηεηηθψλ(e-
Certis)ηνπάξζξνπ81 ηνπλ.4412/2016. 

Βηδηθφηεξανηνηθνλνκηθνίθνξείοπξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεηαπηνχ,ηζνδχλακνέγγξαθνπνπεθδίδεηαηαπφαξκφδηαδηθαζηηθήήδηνηθεηηθήαξρήηνπθξάηνπο-
κέινποή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ 
ην νπνίνπξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ 
ηελππνβνιήηνπ.Δππνρξέσζεπξνζθφκηζεοηνπσοάλσαπνζπάζκαηνοαθνξάθαηζηακέιεηνπδηνηθεηηθν
χ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπέρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 
αλαθεξφκελαζηελσο άλσπαξάγξαθν2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ 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 δελαλαθέξεηαηζεαπηφ ρξφλνο ηζρχνο,πνπ λαέρεη εθδνζείέσοηξεηο 
(3)κήλεοπξηλαπφηελππνβνιήηνπ. 

Εδίσονηνηθνλνκηθνίθνξείοπνπ είλαηεγθαηεζηεκέλνηζηελΒιιάδαπξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 
πεξίπησζε(α)απνδεηθηηθφελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφηελΏ.Ώ.Α.Β. 

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ηεοπαξαγξάθνπ2.2.3.2πεξίπησζεα’πηζηνπνηεηηθφεθδηδφκελναπφηνλe-ΒΦΖΏ. 

iii) Γηαηελπαξάγξαθν2.2.3.2πεξίπησζεα’,πιένλησλσοάλσπηζηνπνηεηηθψλ,ππεχζπλεδήισζεφηηδελ 
έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε 
ησλππνρξεψζεψληνποφζνλαθνξάζηελθαηαβνιήθφξσλή εηζθνξψλθνηλσληθήοαζθάιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπνηθείνπθξάηνπο -κέινποήρψξαο,πνπ λα έρεηεθδνζείέσοηξεηο(3)κήλεοπξηλαπφηελππνβνιήηνπ. 

Εδίσονηνηθνλνκηθνίθνξείοπνπ είλαηεγθαηεζηεκέλνηζηελΒιιάδαπξνζθνκίδνπλ: 

i) Βληαίν Μηζηνπνηεηηθφ Αηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Μξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεηφηηδεληεινχλππφπηψρεπζε,πησρεπηηθφζπκβηβαζκφήππφαλαγθαζηηθήδηαρείξηζεήδηθαζηηθή
εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.Γηα ηηο ΕΖΒ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 
θαηπηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Β.Θ.Δ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ 
λνκηθνχπξνζψπνπ,ελψ γηαηηοΒΜΒπξνζθνκίδεηαηεπηπιένλπηζηνπνηεηηθφκεηαβνιψλ. 

ii) Μηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Β.Θ.Δ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη 
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ηεζεί ππφεθθαζάξηζεκεαπφθαζεησλεηαίξσλ. 

iii) Βθηχπσζεηεοθαξηέιαο“ΞηνηρείαΘεηξψνπ/Βπηρείξεζεο”απφηελειεθηξνληθήπιαηθφξκαηεοΏλεμάξ
ηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ Βζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεηεκεαλαζηνιήηεοεπηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάοηνπο. 

Μξνθεηκέλνπγηαηαζσκαηείαθαηηνποζπλεηαηξηζκνχο,ηνΒληαίνΜηζηνπνηεηηθφΑηθαζηηθήοΦεξεγγπφηεηαο 
εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Μξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηαην ρξνληθφ 
δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Βηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία απφ 
ηνΓ.Β.Θ.Δ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχθνξέαφηηδελζπληξέρνπλζηνπξφζσπφηνπνηνξηδφκελνηζηελπαξάγξαθνιφγνηαπνθιεηζκνχ
. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε 
επηβνιήοζεβάξνοηνπηεοθχξσζεοηνπνξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχ,ζχκθσλαηηοδηαηάμεηοηεοθείκελεολνκνζεζίαο. 

B.2.Γηαηελαπφδεημεηεοαπαίηεζεοηνπάξζξνπ2.2.4.(απφδεημεθαηαιιειφηεηαογηαηελάζθεζεεπαγγεικ
αηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 
ήεκπνξηθνχκεηξψνπηνπθξάηνποεγθαηάζηαζεο. 
ΛηνηθνλνκηθνίθνξείοπνπείλαηεγθαηεζηεκέλνηζεθξάηνοκέινοηεοΒπξσπατθήοΈλσζεοπξνζθνκίδνπλπηζη
νπνηεηηθφ/βεβαίσζεηνπαληίζηνηρνπεπαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Μαξαξηήκαηνο XI 
ηνπ Μξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016, κεην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε 
απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Ξηελπεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, 
ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαηαπφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε 
ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 
απφππεχζπλεδήισζεηνπελδηαθεξνκέλνπελψπηνλαξκφδηαοδηθαζηηθήοήδηνηθεηηθήοαξρήο,ζπκβνιαηνγ
ξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεορψξαο 
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί 
ηεδξαζηεξηφηεηαπνπ απαηηείηαηγηαηελεθηέιεζεηνπ αληηθεηκέλνπηεοππφ αλάζεζεζχκβαζεο. 

Ληεγθαηεζηεκέλνη ζηελ Βιιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
ΐηνηερληθφ ήΒκπνξηθφ ή ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην ή ζην Θεηξψν Ζαηαζθεπαζηψλ Ώκπληηθνχ 
Πιηθνχ ή 
πηζηνπνηεηηθφπνπεθδίδεηαηαπφηελνηθείαππεξεζίαηνπΓ.Β.Θ.Δ.ησλσοάλσΒπηκειεηεξίσλ.Γηαηελαπφδεη
μεάζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή 
βεβαίσζεάζθεζεοεπαγγέικαηνο,απφ 
αξκφδηαδηνηθεηηθήαξρήήαξρήΛξγαληζκνχΟνπηθήοΏπηνδηνίθεζεο. 

Βπηζεκαίλεηαηφηη,ηαδηθαηνινγεηηθάπνπαθνξνχλζηελαπφδεημεηεοαπαίηεζεοηνπάξζξνπ2.2.4(απφδεημ
ε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, 
εθφζνλέρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο εάλ, 
ζχκθσλα κε ηηοεηδηθφηεξεοδηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλζπγθεθξηκέλνρξφλνηζρχνο. 

Β.3.Γηαηελαπφδεημεηεονηθνλνκηθήοθαηρξεκαηννηθνλνκηθήοεπάξθεηαοηεοπαξαγξάθνπ2.2.5νηνηθνλνκη
θνίθνξείοπξνζθνκίδνπλ: 

Εζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο είλαη 
ππνρξεσηηθή, ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο.Ξε πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 
ππνρξενχηαη ζε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ (ή πνπ δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί ε δεκνζίεπζε ηνπ 
ηζνινγηζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο), ηφηε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε 
γηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελε απφ ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο δειψζεηο. 

Βάλνη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλήαζθνχλεπηρεηξεκαηηθήδξαζηεξηφηεηα θαηά ην ρξνληθφδηάζηεκα 
πνπδελεπηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ (3) ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο,πνπ 
έρνπλ εθδνζεί θαη ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία, πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ.( π.ρ. 
δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δειψζεηο Φ.Μ.Ώ. θ.ιπ.) 

Β.4.Γηαηελαπφδεημεηεοηερληθήοηθαλφηεηαοηεοπαξαγξάθνπ2.2.6νηνηθνλνκηθνίθνξείοπξνζθνκίδνπλ: 
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1)ΜίλαθαησλθπξηφηεξσλζπκβάζεσλπνπεθηέιεζενππνςήθηνοΏλάδνρνοφπσοαπαηηνχληαηζηελπαξάγ
ξαθν2.2.6. θαη ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζηνηρεία εκπεηξίαο: 

α. Οίηινο ηεο ζχκβαζεο – Λλνκαζία ηνπ Έξγνπ – Ονπνζεζία. 
β. Λλνκαζία Μξνκεζεπηή (Θεκνλσκέλε επηρείξεζε ή Ζνηλνπξαμία) ηεο ζχκβαζεο. 
γ. Βπηκεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ θάζε επηρείξεζεο, ζηελ ζχκβαζε (Μνζνζηφ θαη είδνο ζπκκεηνρήο 

ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο). 
δ. Βξγνδφηεο. 
ε. Δκεξνκελίεο έλαξμεο - πεξαίσζεο ηεο ζχκβαζεο (εθφζνλ έρεη πεξαησζεί) 
ζη. Οειηθή αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Μ.Ώ. 
δ. Βθηειεζκέλε Ώμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΜΏ. 
ε. Μεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

2) Λ πίλαθαο απηφο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά, εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη 
αλαζέηνπζα αξρή, απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο απηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ 
ηελ αξκφδηα αξρή, είηε απφ Μξσηφθνιια Μαξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εάλ δε ν απνδέθηεο είλαη 
ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ απνδέθηε ή εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ θαηέζηε 
εθηθηή ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο θαη ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ 
παξνρήο ππεξεζηψλ θαη, εθφζνλ πθίζηαηαη, ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Β.5.Γηαηελαπφδεημεηεοζπκκφξθσζήοηνποκεπξφηππαδηαζθάιηζεοπνηφηεηαοθαηπξφηππαπεξηβαιινληη
θήοδηαρείξηζεοηεοπαξαγξάθνπ2.2.7νηνηθνλνκηθνίθνξείοπξνζθνκίδνπληαζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 
ζπκκφξθσζεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν Βπξσπατθφ θνξέα πηζηνπνίεζεο. Ον/ηα ελ 
ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ/ά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
ππνςεθίνπ, φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαηλνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη 
δειψλεηηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΒΘΔ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφηελππνβνιήηνπ,εθηφο αλαπηφ θέξεηζπγθεθξηκέλνρξφλνηζρχνο. 

Βηδηθφηεξαγηαηνποεκεδαπνχονηθνλνκηθνχοθνξείοπξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφπξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε 
θαη ηηο κεηαβνιέοηεο ζην ΓΒΘΔ, πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην 
νπνίν πξέπεη λα έρεηεθδνζείέσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεοπξηλαπφηελππνβνιήηνπ. 

ii) Γηαηελαπόδεημεηεολόκηκεοζύζηαζεοθαηησλκεηαβνιώληνπλνκηθνχπξνζψπνπγεληθφπηζηνπ
νηεηηθφκεηαβνιψληνπ ΓΒΘΔ,εθφζνλέρεηεθδνζείέσοηξεηο(3)κήλεοπξηλαπφηελππνβνιήηνπ. 

Ξηηοινηπέοπεξηπηψζεηοηαθαηάπεξίπησζελνκηκνπνηεηηθάέγγξαθαζχζηαζεοθαηλφκηκεοεθπξνζψπεζεο 
(φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΒΖ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεονξγάλσλ 
δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), 
ζπλνδεπφκελααπφππεχζπλεδήισζεηνπλφκηκνπεθπξνζψπνπφηηεμαθνινπζνχλλαηζρχνπλθαηάηελππν
βνιήηνπο. 

Ξε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο 
ζεπξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 
απφθαζε-
πξαθηηθφηνπαξκνδίνπθαηαζηαηηθνχνξγάλνπδηνίθεζεοηνπλνκηθνχπξνζψπνπκεηελνπνίαρνξεγήζεθα
λ νη ζρεηηθέοεμνπζίεο. ζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί 
εμνπζίεοζεηξίηαπξφζσπα,πξνζθνκίδεηαηεμνπζηνδφηεζεηνπνηθνλνκηθνχθνξέα. 

Ληαιινδαπνίνηθνλνκηθνίθνξείοπξνζθνκίδνπληαπξνβιεπφκελα,θαηάηελνκνζεζίαηεορψξαοεγθαηάζηα
ζεο,απνδεηθηηθάέγγξαθα,θαηεθφζνλδελπξνβιέπνληαη,ππεχζπλεδήισζεηνπλφκηκνπεθπξνζψπνπ, 
απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο 
θαηεθπξνζψπεζεηνπνηθνλνκηθνχθνξέα. 

Λη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεοπξφζθιεζεογηαηελππνβνιήησλδηθαηνινγεηηθψλ. 
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Ώπφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζεηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 
νηζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηάηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφληξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 
ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλκειψληνπνξγάλνπδηνίθεζεο/λφκηκνπεθπξνζψπνπ. 

Β.7.Ληνηθνλνκηθνίθνξείοπνπείλαηεγγεγξακκέλνηζεεπίζεκνποθαηαιφγνποπνππξνβιέπνληαηαπφηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο 
πνπζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Μαξαξηήκαηνο 
VII ηνπΜξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 
πηζηνπνηεηηθφεγγξαθήοεθδηδφκελναπφηελαξκφδηααξρήήηνπηζηνπνηεηηθφπνπεθδίδεηαηαπφηνλαξκφδη
ννξγαληζκφπηζηνπνίεζεο. 

Ξηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 
ιφγσνηθνλνκηθψλθνξέσλζηνλεπίζεκν θαηάινγν ήεπηζηνπνίεζεθαηεθαηάηαμεζηνλελιφγσθαηάινγν. 

Δπηζηνπνηνχκελεεγγξαθήζηνποεπίζεκνποθαηαιφγνποαπφηνποαξκφδηνπονξγαληζκνχοήηνπηζηνπνηεη
ηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 
φζνλαθνξάηηοαπαηηήζεηοπνηνηηθήοεπηινγήο,ηηονπνίεοθαιχπηεηνεπίζεκνοθαηάινγνοήηνπηζηνπνηεηηθφ. 

Ληνηθνλνκηθνίθνξείοπνπείλαηεγγεγξακκέλνηζεεπίζεκνποθαηαιφγνποαπαιιάζζνληαηαπφηελππνρξέσζ
ε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 
Βηδηθψοφζνλαθνξάηελθαηαβνιήησλεηζθνξψλθνηλσληθήοαζθάιηζεοθαηησλθφξσλθαηηειψλ,πξνζθνκί
δνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, 
θαηάηανξηδφκελααλσηέξσ ζηελπεξίπησζεΐ.1, ππνπεξ.i, iiθαηiiiηεο πεξ. β. 

Β.8. Λη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηάπεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηαεηδηθφηεξαπξνβιεπφκελαζηνάξζξν19 παξ. 2ηνπλ.4412/2016. 

Β.9.Ξηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφοθνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεοάιισλ 
θνξέσλ,ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο,πξνζθνκίδεη,ηδίσο,ζρεηηθήέγγξαθεδέζκεπζεησλθνξέσλαπηψλγηαηνλζθνπφ 
απηφ. 

Βηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν(ζπκθσλεηηθφ ή ζεπεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπαπφθαζε 
ηνπαξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), 
δπλάκεη ηνπνπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνονηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε 
κεηαμχ 
ηνποζπλεξγαζίαγηαηελθαηάπεξίπησζεπαξνρήπξνοηνλδηαγσληδφκελνηεορξεκαηννηθνλνκηθήοή/θαηηερ
ληθήοή/θαηεπαγγεικαηηθήοηθαλφηεηαοηνπθνξέα,ψζηεαπηήλαείλαηζηεδηάζεζεηνπδηαγσληδφκελνπ   γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο Ξχκβαζεο. Δ ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαηλα αλαθέξεη 
θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεοζχκβαζεο 
θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ληξίηνο 
ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά 
ηεδηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ 
αλαηεζεί εζχκβαζε. 

Β.10.Ξηελπεξίπησζεπνπννηθνλνκηθφοθνξέαοδειψλεηζηελπξνζθνξάηνπφηηζαθάλεηρξήζεππεξγνιάβ
σλ,ζηηοηθαλφηεηεοησλνπνίσλδελζηεξίδεηαη,πξνζθνκίδεηαηππεχζπλεδήισζεηνππξνζθέξνληνοκεαλα
θνξάηνπηκήκαηνοηεοζχκβαζεοηννπνίνπξνηίζεηαηλααλαζέζεηζεηξίηνποππφκνξθήππεξγνιαβίαοθαηπ
πεχζπλεδήισζεησλππεξγνιάβσλφηηαπνδέρνληαηηελεθηέιεζεησλεξγαζηψλ. 

Β.11.Βπηζεκαίλεηαηφηηγίλνληαηαπνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Αηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί 
έσοηξεηο(3) κήλεο πξηλαπφηελππνβνιήηνπο, 

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα 
ηελππνβνιήησλδηθαηνινγεηηθψλ.Ξεκεηψλεηαηφηηδελαπαηηείηαηζεψξεζεηνπγλεζίνπηεοππνγξα
θήοηνπο. 
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2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο  
 

2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο 

ΖξηηήξηναλάζεζεοηεοΞχκβαζεοείλαηεπιένλζπκθέξνπζααπφνηθνλνκηθήάπνςεπξνζθνξά,βάζεηβέιηηζηεοζ
ρέζεοπνηφηεηαο–ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ: 

 

Θξηηήξη
ν 

(Θi) 

Ξεξηγξαθή 
Ππληειεζηήο 
βαξύηεηαο 

(ζi) 

Θi 

Θαηαλόεζε ηνπ Έξγνπ: 

Ζαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 
απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο πξνζθνξάο, 
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

30% 

Θii 

Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε: 

Λξγάλσζε θαη αλάιπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, 
θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 
κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη παξαδνηέσλ. 

30% 

Kiii 

Ξξνγξακκαηηζκόο ινπνίεζεο Έξγνπ: 

Φάζεηο / Μαξαδνηέα έξγνπ - Ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο έξγνπ. 
20% 

Θiv 

Νξγάλσζε ηεο ινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: 

Μιεξφηεηα θαη επάξθεηα ζρήκαηνο νξγάλσζεο νκάδαο έξγνπ θαη 
θαηαλνκήο εξγαζηψλ, ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο έξγνπ. 

20% 

 Πύλνιν 100% 

 

 
2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Δβαζκνιφγεζεθάζεθξηηεξίνπαμηνιφγεζεοθπκαίλεηαηαπφ100βαζκνχοζηελπεξίπησζεπνπηθαλνπνηνχλ
ηαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 
βαζκνχοφηαλππεξθαιχπηνληαηνηαπαηηήζεηοηνπζπγθεθξηκέλνπθξηηεξίνπ. 

Ζξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηοαπφηηοηερληθέο πξνδηαγξαθέοηεο παξνχζαο) επηθέξνπληελαπφξξηςεηεοπξνζθνξάο. 

Ζάζεθξηηήξηναμηνιφγεζεοβαζκνινγείηαηαπηφλνκακεβάζεηαζηνηρείαηεοπξνζθνξάο. 

Δ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 
ζπληειεζηήβαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα 
πξνθχπηεη απφ ηνάζξνηζκαησλζηαζκηζκέλσλβαζκνινγηψλφισλησλθξηηεξίσλ. 

Ον άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ Λκάδσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο αλέξρεηαη 
ζεθάζεπεξίπησζεζε 100. 
 

Ξπλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο: 

Λ ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θάζε δηαγσληδφκελνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ 
ζρέζε: 

Ξΐη = (Kix ζi) + (Ζiix ζii) + (Ζiiix ζiiii) + (Ζivx ζiv) 

φπνπ : 



Σελίδα26 
 

 

Ξΐη= ν ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, 

Ki = ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ θαη 

ζi = ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 

Ξιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην 
κεγαιύηεξν ηειηθό βαζκό αμηνιόγεζεο (Ρi) όπσο ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν:  

Ρi = 80x (Tai/ Tamax) + 20x (ΝΞmin/ ΝΞi) 

φπνπ: 

Οi = Λ ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο i (κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηα δχν δεθαδηθά ςεθία)  

Tai = Λ βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο i 

Tαmax = Λ βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο  

ΛΜmin = Ον θφζηνο ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

ΛΜi = Ον θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i 
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2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερόκελν Ξξνζθνξώλ 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Λη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο 
Αηαθήξπμεο, γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο. 

Αελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

ΔέλσζεΛηθνλνκηθψλΦνξέσλππνβάιιεηθνηλήπξνζθνξά,ενπνίαππνγξάθεηαηππνρξεσηηθάειεθηξνληθ
ά είηε απφ φινπο ηνπο Ληθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφηνπο 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Ξηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 
ηνείδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 
κέινπο ηεοέλσζεο,θαζψοθαη νεθπξφζσπνο/ζπληνληζηήοαπηήο. 

Λη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελίαππνβνιήοπξνζθνξάο,ρσξίολααπαηηείηαηέγθξηζεεθκέξνποηνπαπνθαηλφκελνπνξγάλνπηεο
αλαζέηνπζαοαξρήο,ππνβάιινληαοέγγξαθεεηδνπνίεζεπξνοηελαλαζέηνπζααξρήκέζσηεοιεηηνπξγηθφ
ηεηαο «Βπηθνηλσλία» ηνπΒΞΔΑΔΞ. 

2.4.2 Σξόλνο θαη Ρξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Λη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΒΞΔΑΔΞ, 
κέρξηηελθαηαιεθηηθήεκεξνκελίαθαηψξαπνπνξίδεηεπαξνχζαδηαθήξπμε,ζηελΒιιεληθήΓιψζζα,ζεειεθ
ηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη 
ζηελθαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζείζαππ΄αξηζκ. 
64233/08.06.2021(ΐ΄2453/09.06.2021)ΖνηλήΏπφθαζεησλΠπνπξγψλΏλάπηπμεοθαηΒπελδχζεσλθαη
εθηαθήοΑηαθπβέξλεζεοκεζέκα«ΝπζκίζεηοηερληθψλδεηεκάησλπνπαθνξνχληελαλάζεζεησλΑεκνζίσλ
Ξπκβάζεσλ Μξνκεζεηψλ θαη Ππεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ 
ΒζληθνχΞπζηήκαηνοΔιεθηξνληθψλΑεκνζίσλΞπκβάζεσλ(ΒΞΔΑΔΞ)»(εθεμήοΖ.Π.Ώ.ΒΞΔΑΔΞΜξνκήζεηε
οθαηΠπεξεζίεο). 

Γηαηεζπκκεηνρήζηνδηαγσληζκφνηελδηαθεξφκελνηνηθνλνκηθνίθνξείοαπαηηείηαηλαδηαζέηνπλπξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν 
(εγθεθξηκέλν)πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίνρνξεγήζεθε απφπάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν 
νπνίνοπεξηιακβάλεηαηζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΒΖ 
θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελαζην Ζαλνληζκφ (ΒΒ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΒΞΔΑΔΞ, 
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπάξζξνπ37ηνπ λ.4412/2016θαηηηοδηαηάμεηοηνπ 
άξζξνπ6ηεοΖ.Π.Ώ.ΒΞΔΑΔΞΜξνκήζεηεοθαη Ππεξεζίεο. 

2.4.2.2. Λ ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΒΞΔΑΔΞ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 
ΒΞΔΑΔΞ 
κεππεξεζίεορξνλνζήκαλζεο,ζχκθσλακεηανξηδφκελαζηνάξζξν37ηνπλ.4412/2016θαηηηοδηαηάμεηοηνπ 
άξζξνπ10ηεο σο άλσθνηλήοππνπξγηθήοαπφθαζεο. 

Θεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήοεκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήοπξνζθνξάο ζην ΒΞΔΑΔΞ. Ξε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΒΞΔΑΔΞ, ε 
αλαζέηνπζα αξρήξπζκίδεηηαηεοζπλέρεηαοηνπδηαγσληζκνχκεαηηηνινγεκέλεαπφθαζήηεο. 

2.4.2.3. Λη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ13ηεοΖ.Π.Ώ. ΒΞΔΑΔΞΜξνκήζεηεοθαη Ππεξεζίεο: 

(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Αηθαηνινγεηηθά Ξπκκεηνρήο–Οερληθή 
Μξνζθνξά», 
ζηνλνπνίνπεξηιακβάλεηαηηνζχλνινησλθαηάπεξίπησζεαπαηηνχκελσλδηθαηνινγεηηθψλθαηεηερληθήπξ
νζθνξά,ζχκθσλακεηηοδηαηάμεηοηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηηελπαξνχζα.(β) έλαλ ειεθηξνληθφ 
(ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ληθνλνκηθή Μξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη 
ενηθνλνκηθήπξνζθνξάηνπνηθνλνκηθνχθνξέαθαηηνζχλνινησλθαηάπεξίπησζεαπαηηνχκελσλδηθαηνινγ
εηηθψλ. 
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ΏπφηνλΛηθνλνκηθφΦνξέαζεκαίλνληαη,κερξήζεηεοζρεηηθήοιεηηνπξγηθφηεηαοηνπΒΞΔΑΔΞ,ηαζηνηρεία 
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηνάξζξν21ηνπλ.4412/2016.Βθφζνλέλαονηθνλνκηθφοθνξέαοραξαθηεξίδεηπιεξνθνξίεοσοεκπηζηεπηη
θέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη 
ξεηάφιεοηηοζρεηηθέοδηαηάμεηολφκνπήδηνηθεηηθέοπξάμεηοπνπεπηβάιινπληελεκπηζηεπηηθφηεηαηεοζπγθε
θξηκέλεοπιεξνθνξίαο. 

Αελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 
πξνζθεξφκελεοπνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηαηελαμηνιφγεζήηεο. 

2.4.2.4. ΒθφζνλνηΛηθνλνκηθνίΦνξείοθαηαρσξίζνπληαζηνηρεία,κεηαδεδνκέλαθαηζπλεκκέλαειεθηξνλη
θάαξρεία,πνπαθνξνχλδηθαηνινγεηηθάζπκκεηνρήο-ηερληθήοπξνζθνξάοθαηνηθνλνκηθήοπξνζθνξάο 
ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΒΞΔΑΔΞ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ 
ζρεηηθήοιεηηνπξγηθφηεηαο,εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 
κνξθφηππν PDF,ηα νπνίααπνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Οα 
ειεθηξνληθά αξρεία ησλελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο(πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Ληθνλνκηθφ 
Φνξέα ζηνπο 
αληίζηνηρνποππνθαθέινπο.Βπηζεκαίλεηαηφηηεεμαγσγήθαηεεπηζχλαςεησλπξναλαθεξζέλησλαλαθνξ
ψλ(εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέινμερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ 
έρεηνινθιεξσζείεθαηαρψξηζεησλζηνηρείσλζε απηφλ. 

2.4.2.5. Βηδηθφηεξα,φζνλαθνξάηαζπλεκκέλαειεθηξνληθάαξρείαηεοπξνζθνξάο,νηΛηθνλνκηθνίΦνξείοη
αθαηαρσξίδνπλζηνπο αλσηέξσ(ππν)θαθέινποκέζσηνπ Ππνζπζηήκαηνο,σοεμήο: 

Οα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ 
θαηζεέληππεκνξθή,γίλνληαηαπνδεθηάθαηάπεξίπησζε,ζχκθσλακεηαπξνβιεπφκελαζηηοδηαηάμεηο: 

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Ώ΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ πνπθέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά 
δεκφζηα ειεθηξνληθάέγγξαθα,εάλθέξνπλ επηζεκείσζεe-Apostille 

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Ώ΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 
πνπθέξνπλειεθηξνληθήππνγξαθήήζθξαγίδα 

γ)είηεηνπ άξζξνπ11ηνπλ.2690/1999(Ώ΄45), 

δ)είηεηεοπαξ.2ηνπάξζξνπ37ηνπλ.4412/2016,πεξίρξήζεοειεθηξνληθψλππνγξαθψλζεειεθηξνληθέο 
δηαδηθαζίεοδεκνζίσλζπκβάζεσλ, 

ε)είηεηεοπαξ.8ηνπάξζξνπ92ηνπλ.4412/2016,πεξίζπλππνβνιήοππεχζπλεοδήισζεοζηελπεξίπησζεα
πιήοθσηνηππίαοηδησηηθψλεγγξάθσλ. 

Βπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΒΖ θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη 
άιιαέληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά,φπσοαξηζκνχο,απνδφζεηοζε δηεζλείοκνλάδεο,καζεκαηηθνχοηχπνποθαηζρέδηα. 

Βηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Ληθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε 
δηαδηθαζίαθαηαρσξίδνληαηαπφαπηφλζεκνξθήειεθηξνληθψλαξρείσλκεκνξθφηππνPDF. 

Έσοηελεκέξαθαηψξα απνζθξάγηζεοησλ πξνζθνξψλπξνζθνκίδνληαη 
κεεπζχλεηνπνηθνλνκηθνχθνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο 
θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαην απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ 
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία 
ηεοειεθηξνληθήοπξνζθνξάοηνπ,ηανπνίααπαηηείηαηλαπξνζθνκηζζνχλζεπξσηφηππεκνξθή.Οέηνηαζηνη
ρείαθαηδηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθάείλαη: 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη 
ειεθηξνληθά,άιισοεπξνζθνξά απνξξίπηεηαησο απαξάδεθηε, 

β)απηάπνπδελππάγνληαηζηηοδηαηάμεηοηνπ άξζξνπ11παξ.2ηνπ λ.2690/1999, 
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γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελέρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεοθαηθνξείο ηεο πεξίπησζεοα ηεο παξ. 2 ηνπάξζξνπ 11 ηνπλ. 2690/1999ή δελ 
ζπλνδεχνληαη απφππεχζπλεδήισζεγηα ηελαθξίβεηάηνπο,θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Ράγεο (Apostille), ή 
πξνμεληθήζεψξεζεθαηδελέρνπλ επηθπξσζείαπφδηθεγφξν. 

Ξεπεξίπησζεκεππνβνιήοελφοήπεξηζζφηεξσλαπφηασοάλσζηνηρείαθαηδηθαηνινγεηηθάπνπππνβάιινλη
αηζεέληππεκνξθή,πιεληεοπξσηφηππεοεγγχεζεοζπκκεηνρήο,εαλαζέηνπζααξρήδχλαηαηλαδεηήζεη 
ηεζπκπιήξσζεθαηππνβνιήηνπο, ζχκθσλακεηνάξζξν102ηνπ λ.4412/2016. 

Ξηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ξπλζήθε ηεο Ράγεο ηεο 
5εο.10.1961,πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Ώ΄188) , εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ 
έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελσο άλσ Ξπλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Ώπαιιάζζνληαη απφ 
ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο 
(κεApostilleήΜξνμεληθήΘεψξεζε)αιινδαπάδεκφζηαέγγξαθαφηαλθαιχπηνληαηαπφδηκεξείοήπνιπκεξε
ίο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Βιιάδα (ελδεηθηηθά «Ξχκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχΒιιάδαοθαηΖχπξνπ–
05.03.1984»(θπξσηηθφολ.1548/1985,«Ξχκβαζεπεξίαπαιιαγήοαπφηελεπηθχξσζενξηζκέλσλπξάμεσλ
θαηεγγξάθσλ–
15.09.1977»(θπξσηηθφολ.4231/2014)).Βπίζεοαπαιιάζζνληαηαπφηελαπαίηεζεεπηθχξσζεοήπαξφκνηα
οδηαηχπσζεοδεκφζηαέγγξαθαπνπεθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνποκέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Ζαλ 
ΒΒ 2016/1191γηα ηελ απινχζηεπζεησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ ζηελ ΒΒ, φπσο, ελδεηθηηθά,ην ιεπθφπνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην 
γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηεηεοΈλσζεο 
απφηηοαξρέοηνπθξάηνποκέινποηεοηζαγέλεηάο ηνπ. 

Βπίζεο,γίλνληαηππνρξεσηηθάαπνδεθηάεπθξηλήθσηναληίγξαθαεγγξάθσλπνπέρνπλεθδνζείαπφαιινδα
πέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. 
βηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Ζψδηθαο Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο 
άλσ κε ηνάξζξν 1παξ.2ηνπλ.4250/2014. 

Λη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη,κεεπζχλεηνπνηθνλνκηθνχθνξέα,ζεθιεηζηφθάθειν,ζηνλνπνίναλαγξάθεηαηναπνζηνι
έαο,ηαζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ, ην 
αξγφηεξν πξηλ ηελεκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 
ηεο παξνχζαο, άιισο επξνζθνξάαπνξξίπηεηαησο απαξάδεθηε,κεηάαπφγλψκεηεοΒπηηξνπήο 
Αηαγσληζκνχ. 

2.4.3 Ξεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 

Οαζηνηρείαθαηδηθαηνινγεηηθάγηαηελζπκκεηνρήησλπξνζθεξφλησλζηεδηαγσληζηηθήδηαδηθαζίαπεξηιακ
βάλνπλ κεπνηλήαπνθιεηζκνχηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία:α) ην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν 
Ξχκβαζεο (ΒΒΒΞ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπλ. 4412/2016 θαη ηε 
ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαοδχλαηαη 
λαδηεπθξηλίδεηηηοπιεξνθνξίεοπνππαξέρεηκεηνΒΒΒΞζχκθσλακεηελπαξ.9ηνπίδηνπάξζξνπ,β) ηελ 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ι.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 
2.1.5θαη2.2.2 αληίζηνηρα ηεοπαξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Λη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΒΒΒΞ,ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεοπαξνχζαοδηαθήξπμεο σοΜαξάξηεκααπηήο. 

Δζπκπιήξσζή ηνπδχλαηαηλαπξαγκαηνπνηεζεί 
κερξήζεηνπππνζπζηήκαηνοPromitheusESPDint,πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Αηαδηθηπαθήο Μχιεο 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΛΜΞ ΒΞΔΑΔΞ, ή άιιεο ζρεηηθήοζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ 
δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΒΒΒΞ. Λη Ληθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηααπηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ 
ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππνXML πνπ απνηειείεπηθνπξηθφ 
ζηνηρείνησλεγγξάθσληεο ζχκβαζεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ον ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Ληθνλνκηθφ Φνξέα ΒΒΒΞ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ 
ππεχζπλεδήισζε,ππνβάιινληαηζχκθσλακεηελπεξίπησζεδηεοπαξαγξάθνπ2.4.2.5ηεοπαξνχζαο,ζε
ςεθηαθάππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφαξρείνκεκνξθφηππνPDF. 

2.4.3.2 Ρερληθή πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξάζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεοηηοαπαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπέρνπλ 
ηεζείαπφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ηελ Θειέηε ηεο αξκφδηαο Ππεξεζίαο ηνπ Αήκνπ, φπσο δίδεηαη 
ζην Ξαξάξηεκα Η ηεοπαξνχζεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 
πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.Μεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 
αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηαησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα 
κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηνσοάλσ Μαξάξηεκα. 

 

Βηδηθφηεξα (ππφ)θάθειν «Οερληθή Μξνζθνξά», ππνβάιινληαη φια ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη 
έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα   ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ 
Ώλαδφρνπ  θαη εηδηθφηεξα ηελ Θεζνδνινγία, ηα εξγαιεία θαη ηερληθέο πνπ ζα  ρξεζηκνπνηήζεη ν 
ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ζαθή αλαθνξά ζηηο νληφηεηεο (π.ρ. Οκήκαηα, Θνλάδεο, Ππεξεζίεο), γηα 
ηελ εθπφλεζε θαη εθηέιεζε ηεο ησλ δεκνπξαηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη  ην ρξνλνδηάγξακκα 
ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ.  

Μην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Μαξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο, απνηχπσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ 
θάζε παξαδνηένπ. 

 Ώληίιεςε θαη δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. 

 Απλαηφηεηα ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ.  

 Ξχλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ, ζέζε θάζε ζηειέρνπο ζηελ νκάδα, αξκνδηφηεηεο πνπ ζα αλαιάβεη 
θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαη επηκέξνπο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ζα εκπιαθεί.  

Λ ππνςήθηνο Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πφξνπο ηθαλνχο θαη 
αμηφπηζηνπο γηα λα θέξεη ζε πέξαο επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ζε φξνπο απαηηνχκελεο 
εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο. Ξπγθεθξηκέλα, ε Λκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη 
λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 5 κέιε κε ηα θάησζη ειάρηζηα πξνζφληα (επί πνηλή απνθιεηζκνχ): 

 Έλα (1) ζηέιερνο απφθνηηνο Ληθνλνκηθψλ ή Μνιπηερληθψλ Βπηζηεκψλ Μαλεπηζηεκηαθήο 
Ξρνιήο (ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο), κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, 15εηνχο 
ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη κε εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε έξγσλ απνηχπσζεο 
δεκφζησλ αθηλήησλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή/θαη έξγσλ ρσξνζέηεζεο, σο Ππεχζπλνο 
Έξγνπ (ΠΒ).  

 Έλα (1) ζηέιερνο Ξπγθνηλσληνιφγνο Θεραληθφο Μαλεπηζηεκηαθήο Ξρνιήο (ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο), 10εηνχο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη κε εκπεηξία ζηελ 
πινπνίεζε έξγσλ ζπγθνηλσληαθνχ/ θπθινθνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αζηηθήο νδνπνηίαο.  

 Έλα (1) ζηέιερνο Ξπγθνηλσληνιφγνο Θεραληθφο Μαλεπηζηεκηαθήο Ξρνιήο (ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο), 10εηνχο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη κε εκπεηξία ζηελ 
πινπνίεζε έξγσλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη αλαδηακνξθψζεσλ νδψλ ή/θαη κειεηψλ 
εθαξκνγήο ΞΐΏΖ (πνπ λα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά δηακφξθσζε αμφλσλ ξνήο πεδψλ).  

 Έλα (1) ζηέιερνο Ρσξνηάθηεο ή Ονπνγξάθνο Θεραληθφο Μαλεπηζηεκηαθήο Ξρνιήο (ηεο 
εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο), κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, 2εηνχο ηνπιάρηζηνλ 
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη κε εκπεηξία ζηε ραξηνγξάθεζε θαη ηα Γεσγξαθηθά Ξπζηήκαηα 
Μιεξνθνξηψλ (G.I.S.).  

 Έλα (1) ζηέιερνο απφθνηηνο Ληθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ Μαλεπηζηεκηαθήο Ξρνιήο (ηεο εκεδαπήο 
ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο), κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, 2εηνχο ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο θαη κε εκπεηξία σο ζχκβνπινο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε ΛΟΏ.  
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Βάλ ν Ππεχζπλνο Λκάδαο Έξγνπ ή/ θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ, δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηεο 
εηαηξείαο ή θάπνηνπ απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο, πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, επηζπλάπηεηαη 
Ππεχζπλε Αήισζε (δελ απαηηείηαη ςεθηαθή ππνγξαθή ή γλήζην ππνγξαθήο) φηη ππάξρεη ζπκθσλία 
ζπλεξγαζίαο θαη φηη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Ξε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο 
κε εμσηεξηθνχο πξνο ην ζρήκα ζπλεξγάηεο, ππεχζπλνο έλαληη ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο παξακέλεη 
θαζ’ νινθιεξία ν αλάδνρνο. Ώληηθαηάζηαζε ηνπ Ππεπζχλνπ Λκάδαο Έξγνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έξγνπ, κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 

Ληνηθνλνκηθνίθνξείοαλαθέξνπληνηκήκαηεοζχκβαζεοπνππξνηίζεληαηλααλαζέζνπλππφκνξθήππεξγν
ιαβίαοζεηξίηνπο,θαζψοθαηηνποππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.4 ΞεξηερόκελαΦαθέινπ«ΝηθνλνκηθήΞξνζθνξά»/Ρξόπνοζύληαμεοθαηππνβνιήονηθνλ
νκηθώλπξνζθνξώλ 

ΔΛηθνλνκηθήΜξνζθνξάζπληάζζεηαηζεειεθηξνληθήκνξθή,κεβάζεηναλαγξαθφκελνζηελπαξάγξαθν
2.3.1ηεοπαξνχζεοδηαθήξπμεοθξηηήξηναλάζεζεοθαηζχκθσλακεην«ΠπφδεηγκαΛηθνλνκηθήοΜξνζθνξάο
»ζηνΞαξάξηεκαΗΗΗηεο παξνχζεο. 

Βθφζνλδελπξνθχπηεηκεζαθήλεηαεπξνζθεξφκελεηηκή,επξνζθνξάζααπνξξίπηεηαησοαπαξάδεθηε. 

Δηηκήηεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζεεπξψαλάκνλάδα. 

Βπηπιένληεοππνβνιήοηεονηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ν πξνζθέξσλ ζα 
επηζπλάςεη ζηνλ 
(ππν)θάθειν“νηθνλνκηθήπξνζθνξά”ηελειεθηξνληθήνηθνλνκηθήπξνζθνξάηνπςεθηαθάππνγεγξακκέλ
εθαηηαζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ 
ηεο παξνχζαοδηαθήξπμεο)ζεκνξθήpdf. 

Ξηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Μ.Ώ., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Λη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΛΓΏ 20%. 

Ληπξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Λ ππνςήθηνο Ώλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπθαη ηα νηθνλνκηθά 
κεγέζε πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη εγγπάηαη γηα ηελαθξίβεηα ησλ επί 
κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. Ζακία αμίσζε γηα πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δελ 
ζακπνξείλαπξνβιεζεί απφηνλΏλάδνρν. 

Σο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΒΠΝΣ ή πνπ 
θαζνξίδεηαηζρέζε ΒΠΝΣ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 
κε ηελ επηθχιαμεηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο 
ζχκβαζεοπνπθαζνξίδεηαηθαηηεθκεξηψλεηαηαπφηελαλαζέηνπζααξρήζηελπαξνχζαδηαθήξπμε. 

2.4.5 Σξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Λη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 
δψδεθα (12)κελψλαπφηελεπφκελεηεοθαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαοππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Μξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη 
σο κεθαλνληθή. 

Δ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζααξρή,πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κεαληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήοζχκθσλα κεηανξηδφκελα 
ζηνάξζξν72παξ.1ηνπλ.4412/2016θαηηελπαξάγξαθν2.2.2.ηεοπαξνχζαο,θαη'αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. Ξε 
πεξίπησζεαηηήκαηνοηεοαλαζέηνπζαοαξρήογηαπαξάηαζεηεοηζρχνοηεοπξνζθνξάο,γηαηνπονηθνλνκηθν
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χοθνξείο,πνπαπνδέρηεθαληελπαξάηαζε,πξηληειήμεηζρχνοησλπξνζθνξψληνπο,νηπξνζθνξέοηζρχνπ
λθαηηνπο δεζκεχνπλγηα ηνεπηπιένλαπηφρξνληθφδηάζηεκα. 

Θεηάηειήμεθαηηνππαξαπάλσαλψηαηνπνξίνπρξφλνππαξάηαζεοηζρχνοηεοπξνζθνξάο,ηααπνηειέζκα
ηαηεοδηαδηθαζίαοαλάζεζεοκαηαηψλνληαη,εθηφοαλεαλαζέηνπζααξρήθξίλεη,θαηάπεξίπησζε, 
αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 
νηνηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελπξνζθνξάθαηηελεγγχεζεζπκκεηνρήοηνπο,εθφζνληνποδεηεζείπξηληελπάξνδνηνπαλσηέξσαλψηα
ηνπνξίνππαξάηαζεοηεοπξνζθνξάοηνποείηεφρη.Ξηεληειεπηαίαπεξίπησζε,εδηαδηθαζίαζπλερίδεηαηκεφ
ζνπο παξαηείλνπληηοπξνζθνξέοηνποθαη απνθιείνληαηνηινηπνίνηθνλνκηθνίθνξείο. 

Ξε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, εαλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο εμππεξεηείην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηεδηαδηθαζίαλαπαξαηείλνπληελπξνζθνξάηνπο. 

2.4.6 Ιόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

Hαλαζέηνπζααξρήκεβάζεηααπνηειέζκαηαηνπειέγρνπθαηηεοαμηνιφγεζεοησλπξνζθνξψλ,απνξξίπηε
η,ζεθάζεπεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α)ενπνίααπνθιίλεηαπφαπαξάβαηνποφξνποπεξίζχληαμεοθαηππνβνιήοηεοπξνζθνξάο,ήδελππνβάιιεηα
ηεκπξφζεζκακεηνληξφπνθαηκεηνπεξηερφκελνπνπνξίδεηαηζηελπαξνχζαθαηζπγθεθξηκέλα ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Ρξφλνο θαη 
ηξφπνοππνβνιήοπξνζθνξψλ),2.4.3.(Μεξηερφκελνθαθέισλδηθαηνινγεηηθψλζπκκεηνρήο,ηερληθήοπξν
ζθνξάο),2.4.4.(Μεξηερφκελνθαθέινπνηθνλνκηθήοπξνζθνξάο,ηξφπνοζχληαμεοθαηππνβνιήονηθνλνκηθ
ψλπξνζθνξψλ), 2.4.5. (Ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Ώπνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 
πξνζθνξψλ), 3.2(Μξφζθιεζεππνβνιήοδηθαηνινγεηηθψλπξνζσξηλνχαλαδφρνπ)ηεοπαξνχζαο, 

β)ενπνίαπεξηέρεηαηειείο,ειιηπείο,αζαθείοήιαλζαζκέλεοπιεξνθνξίεοήηεθκεξίσζε,ζπκπεξηιακβαλνκ
έλσλησλπιεξνθνξηψλπνππεξηέρνληαηζηνΒΒΒΞ,εθφζνλαπηέοδελεπηδέρνληαηζπκπιήξσζεο,δηφξζσζε
ο,απνζαθήληζεοήδηεπθξίληζεοή,εθφζνλεπηδέρνληαη,δελέρνπλαπνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 
εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102ηνπ λ.4412/2016 
θαηηελπαξ.3.1.2.1ηεοπαξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεοπξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεοπαξνχζαοθαηηαάξζξα102 θαη103ηνπλ.4412/2016, 

δ)ε νπνίαείλαηελαιιαθηηθήπξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο. 
Oπεξηνξηζκφοαπηφοηζρχεη,ππφηνποφξνποηεοπαξαγξάθνπ2.2.3.4πεξ.γηεοπαξνχζαο(πεξ.γ΄ηεοπαξ.4 
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 
κέιε,θαζψοθαηζηελπεξίπησζενηθνλνκηθψλθνξέσλπνπζπκκεηέρνπλ 
είηεαπηνηειψοείηεσοκέιεελψζεσλ, 

ζη)ενπνίαείλαηππφαίξεζε, 

δ)ενπνίαζέηεηφξναλαπξνζαξκνγήο, 

ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελθνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά 
κε ηελ ηηκή ήην θφζηνο πνπ πξνηείλεηζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη 
αζπλήζηζηα ρακειή ζεζρέζεκε ηααγαζά,ζχκθσλακεηελπαξ.1ηνπ άξζξνπ88 ηνπλ.4412/2016, 

ζ)εθφζνλδηαπηζησζείφηηείλαηαζπλήζηζηαρακειήδηφηηδεζπκκνξθψλεηαηκεηηοηζρχνπζεοππνρξεψζεηοη
εο παξ. 2ηνπάξζξνπ 18ηνπλ.4412/2016, 

η)ενπνίαπαξνπζηάδεηαπνθιίζεηοσοπξνοηνποφξνποθαηηηοηερληθέοπξνδηαγξαθέοηεοζχκβαζεο, 
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ηα)ενπνίαπαξνπζηάδεηειιείςεηοσοπξνοηαδηθαηνινγεηηθάπνπδεηνχληαηαπφηαέγγξαθαηεοπαξνχζ
αοδηαθήξπμεο,εθφζνλαπηέοδελζεξαπεπηνχλαπφηνλπξνζθέξνληακεηελππνβνιήήηεζπκπιήξσζή 
ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηαάξζξα 102 θαη 103 ηνπλ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 
πξνζσξηλφαλάδνρν,δελαπνδεηθλχεηαηεκεζπλδξνκήησλιφγσλαπνθιεηζκνχηεοπαξαγξάθνπ2.2.3ηεο
παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαοή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο,ζχκθσλακεηηο παξαγξάθνπο2.2.4.επ.,πεξί θξηηεξίσλεπηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, 
δηαπηζησζεί φηη ηαζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ 
πξνζέζεσο απαηειά, ή φηηέρνπλππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθάζηνηρεία. 
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3. ΑΕΒΙΒΝΓΒΕΏ ΑΕΏΑΕΖΏΞΕΏΞ - ΏΚΕΛΗΛΓΔΞΔ ΜΝΛΞΦΛΝΣΙ 

 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Ον πηζηνπνηεκέλν ζην ΒΞΔΑΔΞ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 
αξκφδην φξγαλν ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ήηνη ε επηηξνπή 
δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο, εθεμήο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, 
πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν100 ηνπ λ.4412/2016, 
αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

1. Διεθηξνληθή Ώπνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Αηθαηνινγεηηθά 
Ξπκκεηνρήο-Οερληθή Μξνζθνξά»ηελ../../2022θαη ψξα..:.. . 

2. Διεθηξνληθή Ώπνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Ληθνλνκηθή 
Μξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαηψξαπνπζανξίζεη εαλαζέηνπζα 
αξρή. 

Ξε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη 
θαηαξρήλ πξνζβάζηκα κφλν 
ζηακέιεηεοΒπηηξνπήοΑηαγσληζκνχθαηηελΏλαζέηνπζα Ώξρή. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1.Θεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή πξνβαίλεη ζηελαμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ 
ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΒΞΔΑΔΞ νξγάλσλ ηεο, 
εθαξκνδφκελσλθαηάηαινηπάησλθεηκέλσλδηαηάμεσλ. 

Δαλαζέηνπζααξρή,ηεξψληαοηηοαξρέοηεοίζεοκεηαρείξηζεοθαηηεοδηαθάλεηαο,δ
εηάαπφηνποπξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε 
ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαηείλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή 
ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΒΒΒΞ, ή φηαλ 
ιείπνπλζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 
απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηοζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 
εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη 
φρηκεγαιχηεξεοησλείθνζη(20)εκεξψλαπφηελεκεξνκελίαθνηλνπνίεζεοζεαπην
χοηεοζρεηηθήοπξφζθιεζεο. Δ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη 
γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δεληξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ 
νπνίσλείλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε 
ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήοπξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Οα 
αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ 
ειιείπνπζεοδειψζεηο,ππφηελπξνυπφζεζεφηηβεβαηψλνπλγεγνλφηααληηθεηκελη
θψοεμαθξηβψζηκα. 

Βηδηθφηεξα: 

α) Δ Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθάηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε 
ηελπαξ.1ηνπάξζξνπ72.Ξεπεξίπησζεπαξάιεηςεοπξνζθφκηζεο,είηεηεοεγγχεζ
εοζπκκεηνρήοειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ 
πξσηνηχπνπηεοέληππεοεγγχεζεοζπκκεηνρήο,κέρξηηελεκεξνκελίαθαηψξααπ
νζθξάγηζεο,εΒπηηξνπήΑηαγσληζκνχζπληάζζεηπξαθηηθφζηννπνίνεηζεγείηαηηε
λαπφξξηςεηεοπξνζθνξάοσοαπαξάδεθηεο. 

Ξηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία 
επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσπξαθηηθφ. Δ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ 
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έθδνζενπνηαζδήπνηεάιιεοαπφθαζεοζρεηηθά κεηελαμηνιφγεζε 
ησλπξνζθνξψληεονηθείαοδηαδηθαζίαοαλάζεζεοζχκβαζεοθαηθνηλνπνηείηαηζεφ
ινποηνποπξνζθέξνληεοκεεπηκέιεηααπηήοκέζσηεοιεηηνπξγηθφηεηαοηεο«Βπηθ
νηλσλίαο»ηνπειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχζηνΒΞΔΑΔΞ. 

Ζαηάηεοελιφγσαπφθαζεορσξείπξνδηθαζηηθήπξνζθπγή,ζχκθσλακεηανξηδφκελαζ
ηελπαξάγξαθν 

3.4ηεοπαξνχζαο. 

Δαλαζέηνπζααξρήεπηθνηλσλείπαξάιιειακεηνποθνξείοπνπθέξνληαηλαέρνπλε
θδψζεηηηοεγγπεηηθέοεπηζηνιέο,πξνθεηκέλνπλαδηαπηζηψζεηηελεγθπξφηεηά 
ηνπο. 

β) Ξηε ζπλέρεηα ε Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήοθαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε θαη 
βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλνπνίσλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Δ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε 
γίλνληαη ζχκθσλακε ηα ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηνλ λ.4412/2016θαη ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο. Δ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεονινθιεξψλεηαη κε ηελ 
θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
ειέγρνπ θαηηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηεο 
βαζκνιφγεζεο ησλ απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεοησλπαξαγξάθσλ 2.3.1θαη2.3.2 ηεοπαξνχζαο. 

Οααπνηειέζκαηαησλελιφγσζηαδίσλ(«ΑηθαηνινγεηηθάΞπκκεηνρήο»&«Οερληθ
ήΜξνζθνξά»επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαηζηνπο πξνζθέξνληεο, εθηφο απφ 
φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 
λ.4412/2016,κέζσηεοιεηηνπξγηθφηεηαοηεο«Βπηθνηλσλίαο»ηνπΒΞΔΑΔΞ.Θεηά
απφηελέθδνζεθαηθνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, νη πξνζθέξνληεο 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ 
ζηεδηαδηθαζίαθαηησλζηνηρείσλπνπππνβιήζεθαλαπφαπηνχο. 

Ζαηάηεοελιφγσαπφθαζεορσξείπξνδηθαζηηθήπξνζθπγή,ζχκθσλακεηανξηδφκ
ελαζηελπαξάγξαθν3.4ηεοπαξνχζαο. 

γ)Θεηάηελνινθιήξσζεηεοαμηνιφγεζεο,ζχκθσλακεηααλσηέξσ,απνζθξαγίδ
νληαη,θαηάηελνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπδελέρνπλ απνξξηθζεί 
ζχκθσλακεηα αλσηέξσ. 

δ)ΔΒπηηξνπήΑηαγσληζκνχπξνβαίλεηζηελαμηνιφγεζεησλνηθνλνκηθψλπξνζθν
ξψλπνπαπνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν 
θαηαρσξνχληαη νη πξνζθνξέο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο,κε βάζε ηε ζπλνιηθή 
βαζκνινγία ηνπο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο γηα ηελ απνδνρή 
ήαπφξξηςήηνποθαηηελαλάδεημεηνππξνζσξηλνχαλαδφρνπ. 

Βάλνηπξνζθνξέοθαίλνληαηαζπλήζηζηαρακειέοζεζρέζεκεηναληηθείκελνηεοζχ
κβαζεο,εαλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο»ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΒΞΔΑΔΞ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ 
ζηελπξνζθνξάηνπο,εληφοαπνθιεηζηηθήοπξνζεζκίαο,θαηάαλψηαηνφξηνείθνζη(
20)εκεξψλαπφηελθνηλνπνίεζεηεοζρεηηθήοπξφζθιεζεο.Ξηελπεξίπησζεαπηήε
θαξκφδνληαηηαάξζξα88θαη89λ.4412/2016. Βάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ 
εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν 
ηεοηηκήοήηνπθφζηνποπνππξνηείλεηαη, 
επξνζθνξάαπνξξίπηεηαησοκεθαλνληθή. 

Ξηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα 
ζπλνιηθή ηειηθή 
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βαζκνινγίακεηαμχδχνήπεξηζζνηέξσλπξνζθεξφλησλ,εαλάζεζεγίλεηαηζηελπ
ξνζθνξάκεηεκεγαιχηεξεβαζκνινγίαηερληθήοπξνζθνξάο. 

Ώλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο 
πξνζθνξάο ε αλαζέηνπζα 
αξρήεπηιέγεηηνλαλάδνρνκεθιήξσζεκεηαμχησλνηθνλνκηθψλθνξέσλπνπππέβ
αιαληηοηζνδχλακεοπξνζθνξέο.ΔθιήξσζεγίλεηαηελψπηνληεοΒπηηξνπήοηνπΑηα
γσληζκνχθαηπαξνπζίααπηψλησλνηθνλνκηθψλθνξέσλ. 

Ξηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
εγθξίλεη ην αλσηέξσ 
πξαθηηθφθαηάηαμεοησλπξνζθνξψλ,εθδίδεηαηαπφθαζεγηαηααπνηειέζκαηαην
πελιφγσζηαδίνπθαηεαλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ειεθηξνληθνχδηαγσληζκνχζηνΒΞΔΑΔΞ,ηνλπξψηνζεθαηάηαμεπξνζθέξνληα,ζ
ηνλνπνίνλπξφθεηηαηλαγίλεηεθαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα 
ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλακε 
φζανξίδνληαηζηνάξζξν103θαηηελπαξ.3.2ηεοπαξνχζαο,πεξίπξφζθιεζεογηαππ
νβνιήδηθαηνινγεηηθψλ.Δ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηάηαμεο 
πξνζθνξψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο 
θαηελζσκαηψλεηαηζηελαπφθαζεθαηαθχξσζεο. 

Ξε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα 
απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ 
ηεοδηαδηθαζίαοαλάζεζεο,ήηνηΑηθαηνινγεηηθψλΞπκκεηνρήο,ΟερληθήοΜξνζθνξ
άοθαηΛηθνλνκηθήοΜξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 
ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλακε ηελ παξάγξαθν 3.3 ηεο 
παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ 
ηεοδηαδηθαζίαο. Ζαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ. ζχκθσλα 
κεφζαπξνβιέπνληαηζηελπαξάγξαθν3.4ηεο παξνχζαο. 

 

3.2 Ξξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
 πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ 
αλαδόρνπ 

 

Θεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη 
ζρεηηθή ειεθηξνληθήπξφζθιεζεζηνλ πξνζθέξνληα,ζηνλ νπνίνπξφθεηηαη λα 
γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφαλάδνρν»), κέζσ 
ηεοιεηηνπξγηθφηεηαοηεο«Βπηθνηλσλίαο»ηνπειεθηξνληθνχδηαγσληζκνχζηνΒΞΔ
ΑΔΞ,θαηηνλθαιείλαππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήοέγγξαθεο 
εηδνπνίεζεοζεαπηφλ,ηααπνδεηθηηθάέγγξαθαλνκηκνπνίεζεοθαηηαπξσηφηππαή
αληίγξαθαφισλησλδηθαηνινγεηηθψλπνππεξηγξάθνληαηζηελπαξάγξαθν2.2.9.
2.ηεοπαξνχζαοδηαθήξπμεο,σοαπνδεηθηηθάζηνηρείαγηαηεκεζπλδξνκήησλιφγσ
λαπνθιεηζκνχηεοπαξαγξάθνπ2.2.3ηεοδηαθήξπμεο,θαζψοθαηγηαηελπιήξσζεη
σλθξηηεξίσλπνηνηηθήοεπηινγήοησλπαξαγξάθσλ2.2.4-2.2.8απηήο. 

Βηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ 
παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφαπηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ 
κεκνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα 
ζηελπαξάγξαθν2.4.2.5ηεοπαξνχζαο. 

Βληφοηεοπξνζεζκίαοππνβνιήοησλδηθαηνινγεηηθψλθαηαθχξσζεοθαηηναξγφηε
ξνέσοηεληξίηεεξγάζηκεεκέξααπφηελθαηαιεθηηθήεκεξνκελίαειεθηξνληθήοπ
πνβνιήοησλδηθαηνινγεηηθψλθαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππεκνξθή θαη ζε 
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θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ 
Αηαγσληζκνχ 
θαησοπαξαιήπηεοεΒπηηξνπήΑηαγσληζκνχ,ηαζηνηρείαθαηδηθαηνινγεηηθά,ηανπν
ίααπαηηείηαηλαπξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή 
αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελαζηηοδηαηάμεηο ηεο σο 
άλσπαξαγξάθνπ2.4.2.5. 

Ώλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο 
ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, εαλαζέηνπζααξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρνλα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λαζπκπιεξψζεη ηα 
ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
102 ηνπ λ.4412/2016,εληφοδέθα (10)εκεξψλαπφ 
ηελθνηλνπνίεζεηεοζρεηηθήοπξφζθιεζεοζε απηφλ. 

Λ πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο» 
ηνπειεθηξνληθνχδηαγσληζκνχζηνΒΞΔΑΔΞ,πξνοηελαλαζέηνπζααξρή,γηαπαξά
ηαζεηεοσοάλσπξνζεζκίαο,ζπλνδεπφκελναπφαπνδεηθηηθάέγγξαθαπεξίαίηεζε
ορνξήγεζεοδηθαηνινγεηηθψλπξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ξηελ πεξίπησζε απηή ε 
αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήοαπηψλ, γηα φζν ρξφλν 
απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Λ 
πξνζσξηλφοαλάδνρνοκπνξείλααμηνπνηείηεδπλαηφηεηααπηήηφζνεληφοηεοαξρη
θήοπξνζεζκίαογηαηελππνβνιήδηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε 
ήδεππνβιεζέλησλδηθαηνινγεηηθψλ,θαηάηελέλλνηαηνπάξζξνπ102ηνπλ.4412/
2016,σοαλσηέξσπξνβιέπεηαη.Δπαξνχζαξχζκηζεεθαξκφδεηαηαλαιφγσοθαηφη
αλεαλαζέηνπζααξρήδεηήζεηηελπξνζθφκηζεησλδηθαηνινγεηηθψλθαηάηεδηαδηθ
αζίααμηνιφγεζεοησλπξνζθνξψλήαηηήζεσλζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην 
ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 
ηεοπαξ.5ηνπάξζξνπ79ηνπλ.4412/2016,ηεξνπκέλσλησλαξρψληεοίζεοκεηαρε
ίξηζεοθαηηεοδηαθάλεηαο. 

Ώπνξξίπηεηαηεπξνζθνξάηνππξνζσξηλνχαλαδφρνπ,θαηαπίπηεηππέξηεοαλαζέ
ηνπζαοαξρήοεεγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελεπιένλζπκθέξνπζααπφνηθνλνκηθήάπνςεπξνζθνξά,ηεξνπκέλεοηεο 
αλσηέξσδηαδηθαζίαο,εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κεηνΒπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν Ξχκβαζεο 
(ΒΒΒΞ)είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί 
πιαζηάαπνδεηθηηθάζηνηρεία,ή 

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 
πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλπαξαπάλσδηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) απφηαδηθαηνινγεηηθάπνππξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο 
θαηεκπξνζέζκσο,δελαπνδεηθλχεηαηε κεζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε 
πιήξσζεκηαοήπεξηζζνηέξσλαπφηηοαπαηηήζεηοησλ 
θξηηεξίσλπνηνηηθήοεπηινγήοζχκθσλακεηηο παξαγξάθνπο 

2.2.4έσο2.2.8(θξηηήξηαπνηνηηθήοεπηινγήο)ηεοπαξνχζαο. 

Ξεπεξίπησζεέγθαηξεοθαηπξνζήθνπζαοελεκέξσζεοηεοαλαζέηνπζαοαξρήογηα
κεηαβνιέοζηηοπξνυπνζέζεηο,ηηονπνίεονπξνζσξηλφοαλάδνρνοείρεδειψζεηκεην
ΒπξσπατθφΒληαίνΈγγξαθνΞχκβαζεο (ΒΒΒΞ) φηη πιεξνί,νη νπνίεο κεηαβνιέο 
επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηάηελ δήισζε θαη κέρξη 
ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 
θαηαπίπηεη ππέξηεοΏλαζέηνπζαοΏξρήο εεγγχεζεζπκκεηνρήοηνπ. 
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Ώλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε 
ή δελ πξνζθνκίζεη έλα 
ήπεξηζζφηεξααπφηααπαηηνχκελαέγγξαθαθαηδηθαηνινγεηηθάήδελαπνδείμεηφηη:
α)δελβξίζθεηαηζεκίααπφηηοθαηαζηάζεηοηεοπαξαγξάθνπ2.2.3ηεοπαξνχζαοδηα
θήξπμεοθαηβ)πιεξνίηαζρεηηθάθξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ 
θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 
ηεοπαξνχζαοδηαθήξπμεο, εδηαδηθαζίακαηαηψλεηαη. 

Δ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελΒπηηξνπή ηνπ Αηαγσληζκνχ, ζην νπνίν 
αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα 
κεφζανξίδνληαηαλσηέξσ(παξάγξαθνο3.1.2.1.)θαηηεδηαβίβαζήηνπζηναπνθαη
λφκελνφξγαλνηεοαλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζεηεοδηαδηθαζίαο. 

3.3 Θαηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

 

3.3.1. Οα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο θαη ηεο εηζήγεζεο ηεοΒπηηξνπήο Αηαγσληζκνχεπηθπξψλνληαη 
κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη εαπφθαζε 
έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζεζπλέρεηαηεο αμηνιφγεζεοησλνηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψληνπο. 

Δαλαζέηνπζααξρήθνηλνπνηεί,κέζσηεοιεηηνπξγηθφηεηαοηεο«Βπηθνηλσλίαο»,ζε
φινποηνπονηθνλνκηθνχοθνξείοπνπέιαβαλκέξνοζηεδηαδηθαζίααλάζεζεο,εθηφο
απφφζνποαπνθιείζηεθαλνξηζηηθά, ηδίσο δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 
ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελνπνία αλαθέξνληαη 
ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηαηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα 
κεηαάξζξα360έσο372ηνπλ.4412/2016,καδίκεαληίγξαθνησλπξαθηηθψλθαηάη
αμεοησλπξνζθεξφλησλ 

θαηαλάδεημεοπξνζσξηλνχαλαδφρνπ,θαη,επηπιένλ,αλαξηάηαδηθαηνινγεηηθάηνπ
πξνζσξηλνχαλαδφρνπζηα«ΞπλεκκέλαΔιεθηξνληθνχΑηαγσληζκνχ». 

Θεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη 
πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλνηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζηεθαλ, ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ 
ππνβιεζέλησλδηθαηνινγεηηθψλθαηαθχξσζεο,κεελέξγεηεοηεοαλαζέηνπζαοαξ
ρήο.Ζαηάηεοαπφθαζεοθαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ 
ηεο Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 
ηεοπαξνχζαο.Αελεπηηξέπεηαηεάζθεζεάιιεοδηνηθεηηθήοπξνζθπγήοθαηάηεοαλ
σηέξσαπφθαζεο. 

3.3.2. Δ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηοζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηείνξηζηηθά, 

β)παξέιζεηάπξαθηεεπξνζεζκίαάζθεζεοπξνδηθαζηηθήοπξνζθπγήοήζεπεξίπη
σζεάζθεζεο,παξέιζεηάπξαθηεεπξνζεζκίαάζθεζεοαίηεζεοαλαζηνιήοθαηάηε
οαπφθαζεοηεοΒ.Ώ.ΑΔ.ΞΠ. θαηζεπεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά 
ηεο απφθαζεο ηεο Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο,κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαηζην ηειεπηαίν εδάθηνηεο παξ. 4ηνπάξζξνπ372 ηνπλ.4412/2016, 

γ)νινθιεξσζείεπηηπρψονπξνζπκβαηηθφοέιεγρνοαπφηνΒιεγθηηθφΞπλέδξην,ζχ
κθσλακεηαάξζξα324έσο 327 ηνπλ.4700/2020, εθφζνλαπαηηείηαη, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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θαη 

δ)νπξνζσξηλφοαλάδνρνο,ππνβάιιεη,ζηελπεξίπησζεπνπαπαηηείηαηθαηέπεηηαα
πφζρεηηθήπξφζθιεζε,ππεχζπλεδήισζε,πνπππνγξάθεηαηζχκθσλακεφζανξίδ
νληαηζην άξζξν79Ώηνπλ.4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ 
επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελέλλνηα ηνπ άξζξνπ 
104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 
ειέγρνπ ή ηεοάζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά 
ηεοαπφθαζεοθαηαθχξσζεο. Δ ππεχζπλε δήισζε 
ειέγρεηαηαπφηελαλαζέηνπζααξρήθαηκλεκνλεχεηαηζηνζπκθσλεηηθφ.Βθφζνλ
δεισζνχλνςηγελείοκεηαβνιέο,ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή 
Αηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελνφξγαλν. 

Θεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα 
αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν,κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Βπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΒΞΔΑΔΞ, λα 
πξνζέιζεηγηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ 
πξνζεζκίαδεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζεηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο. Δ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεοηνπ πξνεγνχκελνπεδαθίνπζηνλαλάδνρν. 

Ξηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ 
ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε 
αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 
αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Ώλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ξηελ 
πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, 
πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
197 θαη 198 ΏΖ. 

Βάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) 
εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή 
αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 
ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 
θαη 198 ΏΖ. 

3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή θαη νξηζηηθή 
Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία 

 

Α.Ζάζεελδηαθεξφκελνο,ννπνίνοέρεηήείρεζπκθέξνλλαηνπαλαηεζείεζπγθεθξηκ
έλεδεκφζηαζχκβαζεθαηέρεηππνζηείήελδέρεηαηλαππνζηείδεκίααπφεθηειεζηήπ
ξάμεήπαξάιεηςεηεοαλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο 
ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα 
ησλδεκνζίσλζπκβάζεσλ,έρεηδηθαίσκαλαπξνζθχγεηζηελαλεμάξηεηεΒληαία 
ΏξρήΑεκνζίσλ Ξπκβάζεσλ (Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ.), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ.39/2017, 
ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 
αλαζέηνπζαο 
αξρήο,πξνζδηνξίδνληαοεηδηθψοηηολνκηθέοθαηπξαγκαηηθέοαηηηάζεηοπνπδηθαηνιν
γνχληναίηεκάηνπ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


Σελίδα40  

Ξεπεξίπησζεπξνζθπγήοθαηάπξάμεοηεοαλαζέηνπζαοαξρήο,επξνζεζκίαγηαηε
λάζθεζεηεοπξνδηθαζηηθήοπξνζθπγήοείλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 
ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφθνξέααλε πξάμεθνηλνπνηήζεθε 
κεειεθηξνληθάκέζα ήηειενκνηνηππίαή 

(β)δεθαπέληε(15)εκέξεοαπφηελθνηλνπνίεζεηεοπξνζβαιιφκελεοπξάμεοζεαπ
ηφλαλρξεζηκνπνηήζεθαλάιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο 

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε 
ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 
ηαζπκθέξνληαηνπελδηαθεξφκελνπνηθνλνκηθνχθνξέα.Βηδηθάγηαηελάζθεζεπξ
νζθπγήοθαηάπξνθήξπμεο,επιήξεογλψζεαπηήοηεθκαίξεηαηκεηάηελπάξνδνδε
θαπέληε(15)εκεξψλαπφηεδεκνζίεπζεζηνΖΔΘΑΔΞ. 

Ξε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε 
πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 
ηεοπξνδηθαζηηθήοπξνζθπγήοείλαηδεθαπέληε(15)εκέξεοαπφηελεπνκέλεηεοζπ
ληέιεζεοηεοπξνζβαιιφκελεοπαξάιεηςεο. 

Λη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη 
ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελεπνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο 
θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλπεξάζεη νιφθιεξε 
ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή 
Ξάββαην, φηαλπεξάζεηνιφθιεξε εεπνκέλεεξγάζηκεεκέξαθαηψξα 23:59:59. 

Δπξνδηθαζηηθήπξνζθπγήζπληάζζεηαηππνρξεσηηθάκεηερξήζεηνπηππνπνηεκέ
λνπεληχπνπηνπΜαξαξηήκαηνο  Ε  ηνπ  π.δ/ηνο  39/2017  θαη  θαηαηίζεηαη  
ειεθηξνληθά  κέζσ  ηεο  
ιεηηνπξγηθφηεηαο«Βπηθνηλσλία»ζηελειεθηξνληθήπεξηνρήηνπζπγθεθξηκέλνπδη
αγσληζκνχ,επηιέγνληαοηελέλδεημε«ΜξνδηθαζηηθήΜξνζθπγή»ζχκθσλακεηνά
ξζξν18ηεοΖ.Π.Ώ.ΜξνκήζεηεοθαηΠπεξεζίεο. 

Γηαηνπαξαδεθηφηεοάζθεζεοηεοπξνδηθαζηηθήοπξνζθπγήοθαηαηίζεηαηπαξάβν
ιναπφηνλπξνζθεχγνληαππέξηνπΒιιεληθνχΑεκνζίνπ,ζχκθσλακεφζανξίδνλη
αηζηνάξζξν363Ι.4412/2016.Δ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ 
πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο 
ηεοπξνζθπγήοηνπ,β)φηαλ εαλαζέηνπζααξρήαλαθαιείηελπξνζβαιιφκελε 
πξάμεήπξνβαίλεηζηελνθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 
απφθαζεο ηεο Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ. επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζεπαξαίηεζεο 
ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ 
ηελ θαηάζεζε ηεοπξνζθπγήο. 

Δ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή 
ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 
ηεοζχκβαζεοεπίπνηλήαθπξφηεηαο,ενπνίαδηαπηζηψλεηαηκεαπφθαζεηεοΒ.Ώ.ΑΔ
.ΞΠ. 
κεηάαπφάζθεζεπξνδηθαζηηθήοπξνζθπγήο,ζχκθσλακεηνάξζξν368ηνπλ.441
2/2016θαη20π.δ.39/2017.κσο,κφλεε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ 
ηελεπηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Ζιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ.4412/2016θαη15 παξ. 1-
4π.δ.39/2017. 

Δ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεοπαξνχζαοζχκβαζεο, 
ππνβιεζείκφλνκία(1)πξνζθνξά. 

Θεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή,κέζσηεοιεηηνπξγίαο«Βπηθνηλσλία»: 
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α) Ζνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα 
απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε θάζεελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα 
ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λααζθήζεη ην, 
πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα 
παξέκβαζήο ηνπ 
ζηεδηαδηθαζίαεμέηαζεοηεοπξνζθπγήο,γηαηεδηαηήξεζεηεοηζρχνοηεοπξνζβαι
ιφκελεοπξάμεο,πξνζθνκίδνληαοφιαηα θξίζηκα έγγξαθαπνπέρεηζηεδηάζεζή 
ηνπ. 

β) Αηαβηβάδεη ζηελ Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ. , ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξεθάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά 
θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ 
ΈθζεζεΏπφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. Ξηελ Έθζεζε Ώπφςεσλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθήή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία 
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγήπξάμεο. 

γ) Ζνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Ώπφςεσλ, ηηο Μαξεκβάζεηο θαη ηα 
ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηεζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ 
ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε 
εξγάζηκεεκέξααπφηελθαηάζεζήηνπο. 

δ)Ξπκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε 
κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπΒΞΔΑΔΞηναξγφηεξν 
εληφοπέληε(5)εκεξψλαπφηελθνηλνπνίεζεησλαπφςεσληεοαλαζέηνπζαοαξρήο
. 

Δ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησληεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο 
αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλπξάμεσλή 
παξαιείςεσληεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Β. πνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν 
εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή 
εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ. θαη ηελ αθχξσζή ηεοελψπηνλ ηνπ 
αξκνδίνπ Αηνηθεηηθνχ Αηθαζηεξίνπ. Ον απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε 
ζησπεξήο απφξξηςεοηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ.  
Αηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο 
έρεηθαηεαλαζέηνπζααξρή,αλεΒ.Ώ.ΑΔ.ΞΠ. 
θάλεηδεθηήηελπξνδηθαζηηθήπξνζθπγή,αιιάθαηαπηφοηνπνπνίνπέρεη γίλεηελ 
κέξεηδεθηήε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

Θε ηελ απφθαζε ηεο Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ. ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη 
φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 
αλσηέξσαπφθαζεπξάμεηοήπαξαιείςεηοηεοαλαζέηνπζαοαξρήο,εθφζνλέρνπλε
θδνζείήζπληειεζηείαληηζηνίρσοέσοηεζπδήηεζεηεο σο άλσ 
αίηεζεοζηνΑηθαζηήξην. 

Δ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ 
πξνηαζεί κε ηελ πξνδηθαζηηθήπξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ 
ηεο Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ. ή ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Δαλαζέηνπζα αξρή, 
εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
κπνξεί λαπξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νηνπνίνηθαζηζηνχλαλαγθαία 
ηελάκεζεαλάζεζεηεοζχκβαζεο. 

Δ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε 
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφθνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο 
απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε 
ηεοαπφθαζεοεπίηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνογηα ηελ 
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εθδίθαζε ηεοαίηεζεοαθχξσζεοδελπξέπεηλααπέρεηπέξαλησλεμήληα 
(60)εκεξψλαπφηελθαηάζεζεηνπδηθνγξάθνπ. 

Ώληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ 
αηηνχληνο πξνο ηελ Β.Ώ.ΑΔ.ΞΠ., 
ηελαλαζέηνπζααξρή,αλδελέρεηαζθήζεηαπηήηελαίηεζε,θαηπξνοθάζεηξίηνελδη
αθεξφκελν,ηελθιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Μξφεδξνο ή 
ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Αηθαζηεξίνπ 
ήΟκήκαηνοέσοηελεπφκελεεκέξααπφηελθαηάζεζεηεοαίηεζεο.Λαηηψλππνρξε
νχηαηεπίπνηλήαπαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπβνεζήκαηνολα πξνβείζηηοπαξαπάλσ 
θνηλνπνηήζεηοεληφοαπνθιεηζηηθήοπξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Αηθαζηεξίνπ. 
Βληφοαπνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ 
θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη επαξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν 
θάθεινο θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Βληφο ηεοίδηαο 
πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην Αηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλδηαδίθσλ. 

Βπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο 
ζηα ινηπά κέξε ηεο 
δίθεοεληφοδχν(2)εκεξψλαπφηελθαηάζεζήηεο,αιιηψοινγίδεηαησοαπαξάδεθηε
.Ονδηαηαθηηθφηεοδηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελπξνζεζκίαγηα 
ηελππνβνιήππνκλεκάησλ. 

Δ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ 
αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηεζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε 
ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλήδηαηαγή ν 
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Βπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε θαη ε άζθεζήηεο αίηεζεοθσιχνπληελ πξφνδνηεοδηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο γηαρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ 

απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο,εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν 
αξκφδηνο 
δηθαζηήοαπνθαλζείδηαθνξεηηθά.Γηαηελάζθεζεηεοαηηήζεσοθαηαηίζεηαηπαξάβ
νιν,ζχκθσλακεηαεηδηθφηεξανξηδφκελαζηνάξζξν372παξ. 5ηνπΙ.4412/2016. 

Ώλνελδηαθεξφκελνοδελαηηήζεθεήαηηήζεθεαλεπηηπρψοηελαλαζηνιήθαηεζχκβ
αζεππνγξάθεθεθαηε εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε 
ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπάξζξνπ32ηνππ.δ.18/1989. 

Ώληνδηθαζηήξηναθπξψζεηπξάμεήπαξάιεηςεηεοαλαζέηνπζαοαξρήοκεηάηεζχλ
αςεηεοζχκβαζεο,ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε 
ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε 
δηαδηθαζίαζχλαςεοηεοζχκβαζεο.Ξηελπεξίπησζεπνπεζχκβαζεδελείλαηάθπξ
ε,νελδηαθεξφκελνοδηθαηνχηαηλααμηψζεηαπνδεκίσζε, 
ζχκθσλακεηααλαθεξφκελα ζην άξζξν373ηνπλ.4412/2016. 

Θεηελεπηθχιαμεησλδηαηάμεσληνπλ.4412/2016,γηαηελεθδίθαζεησλδηαθνξψλ
ηνππαξφληνοάξζξνπ εθαξκφδνληαηνηδηαηάμεηοηνππ.δ.18/1989. 

3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

 

Δ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, 
αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζίααλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο 
ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε 
ηεοαξκφδηαοΒπηηξνπήοηνπΑηαγσληζκνχ.Βπίζεο,αλδηαπηζησζνχλζθάικαηαήπ
αξαιείςεηοζενπνηνδήπνηεζηάδηνηεοδηαδηθαζίαοαλάζεζεο,κπνξεί,κεηάαπφγλ
ψκεηεοσοάλσΒπηηξνπήο,λααθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα 
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αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη 
ηελεπαλάιεςήηεο απφηνζεκείνπνπεκθηινρψξεζεηνζθάικα ήεπαξάιεηςε. 

Βηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ 
απηή απνβεί άγνλε είηε ιφγσ 
κεππνβνιήοπξνζθνξάοείηειφγσαπφξξηςεοφισλησλπξνζθνξψλ,θαζψοθαηζη
ελπεξίπησζεηνπδεπηέξνπ εδαθίνπηεοπαξ.7 ηνπάξζξνπ105, πεξί 
θαηαθχξσζεοθαη ζχλαςεοζχκβαζεο. 

Βπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία: 

α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,εθηφο εάλ κπνξεί 
λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 106 ,  

β)αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψοθαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα 
γηαηνλνπνίνπξννξίδεηαη ηνππφαλάζεζεαληηθείκελν, 

γ)αλιφγσαλσηέξαοβίαο,δελείλαηδπλαηήεθαλνληθήεθηέιεζεηεοζχκβαζεο, 

δ)αλεεπηιεγείζαπξνζθνξάθξηζείσοκεζπκθέξνπζααπφνηθνλνκηθή άπνςε,  

ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο 
πξνζθνξψλ, 

ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, 
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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4. ΛΝΛΕ ΒΖΟΒΗΒΞΔΞ ΟΔΞ ΞΠΘΐΏΞΔΞ 

4.1 Δγγπήζεηο 

4.1.1 Βγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 
ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ. 

Δ 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 
ηεοζρεηηθήοζχκβαζεο.Ονπεξηερφκελφηεοείλαηζχκθσλνκεηνππφδεηγκαπνππε
ξηιακβάλεηαη ζην ΞαξάξηεκαΗV ηεο 
Αηαθήξπμεοθαηηανξηδφκελαζηνάξζξν72ηνπλ.4412/2016. 

Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλησλφξσληεο ζχκβαζεοθαηθάζε 
απαίηεζεηεοαλαζέηνπζαοαξρήοέλαληηηνπαλαδφρνπ. 

Ξε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε 
νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεοζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα 
θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 
ζχκβαζεο,ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχηεοαχμεζεοηεο αμίαοηεοζχκβαζεο. 

Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ 
πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφηνλαλάδνρν, ησλφξσλ ηεοζχκβαζεο,φπσο 
απηήεηδηθφηεξανξίδεη. 

Δ/Λη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο 
κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Ξε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή 
ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά απφ ηελ 
αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξφζεζκνπ. Ώλ νη ππεξεζίεο είλαη δηαηξεηέο θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, 
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή 
απνδέζκεπζή ηεο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Βάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή 
απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

4.2 Ππκβαηηθό Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία 
 
Ζαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν 
Ώζηηθφο Ζψδηθαο. 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 
4.3.1 Ζαηάηελεθηέιεζεηεοζχκβαζεοναλάδνρνοηεξείηηοππνρξεψζεηοζηνποην
κείοηνππεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ 
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έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 
ηεοΈλσζεο,ηνεζληθφδίθαην,ζπιινγηθέοζπκβάζεηοήδηεζλείοδηαηάμεηοπεξηβαιιν
ληηθνχ,θνηλσληθναζθαιηζηηθνχθαηεξγαηηθνχδηθαίνπ,νηνπνίεοαπαξηζκνχληαηζη
νΜαξάξηεκαXηνπΜξνζαξηήκαηνοΏ΄. 

Δηήξεζεησλελιφγσππνρξεψζεσλαπφηνλαλάδνρνθαηηνποππεξγνιάβνποηνπε
ιέγρεηαηθαηβεβαηψλεηαη 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. Λ αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:  

α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, 
παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ 
ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη 
γλψζε, νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο 
ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ 
θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ 
επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί 
ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη κειψλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 
ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 
έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, 
νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο.  

Λη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο 
είλαη έλσζε, γηα φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί. Ξην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε 
ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

4.4 πεξγνιαβία 
 

4.4.1. Λ Ώλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 
θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο 
ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Δ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
παξ.2ηνπάξζξνπ 18ηνπλ.4412/2016απφππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε 
ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

4.4.2. Ζαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηαζηνηρείαεπηθνηλσλίαοθαη ηνπο 
λφκηκνποεθπξνζψπνποησλππεξγνιάβσληνπ,νηνπνίνηζπκκεηέρνπλζηελεθηέιε
ζεαπηήο,εθφζνλείλαηγλσζηάηεζπγθεθξηκέλερξνληθήζηηγκή.Βπηπιένλ, 
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ 
πιεξνθνξηψλ 
απηψλ,θαηάηεδηάξθεηαηεοζχκβαζεο,θαζψοθαηηηοαπαηηνχκελεοπιεξνθνξίεοζ
ρεηηθάκεθάζελένππεξγνιάβν,ηνλνπνίννθχξηνοαλάδνρνορξεζηκνπνηείελζπλερ
είαζηελελιφγσζχκβαζε,πξνζθνκίδνληαοηαζρεηηθάζπκθσλεηηθά/δειψζεηοζπ
λεξγαζίαο.Ξεπεξίπησζεδηαθνπήοηεοζπλεξγαζίαο ηνπ Ώλαδφρνπ κε 
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε 
άκεζεγλσζηνπνίεζεηεοδηαθνπήοαπηήοζηελΏλαζέηνπζαΏξρή,νθείιεηδελαδηα
ζθαιίζεηηελνκαιήεθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο 
είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλνπνίνζα γλσζηνπνηήζεη 
ζηελαλαζέηνπζααξρήθαηά ηελσο άλσδηαδηθαζία. 

4.4.3. Δ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο,φπσοαπηνίπεξηγξάθνληαηζηελπαξάγξαθν2.2.3.θαηκεηααπνδεη

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


Σελίδα46  

θηηθάκέζαηεοπαξαγξάθνπ2.2.9.2ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) 
ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ 
ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%)ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Βπηπιένλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα 
ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. 

ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά 
ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 
ηνπλ.4412/2016. 

 

4.5 Ρξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Δ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεοζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαηθαηφπηλ 
γλσκνδφηεζεοηεοΒπηηξνπήο ηεο πεξ. βηεοπαξ. 
11ηνπάξζξνπ221ηνπλ.4412/2016. 

Θεηάηειχζεηεοζχκβαζεοιφγσηεοέθπησζεοηνπαλαδφρνπ,ζχκθσλακεηνάξζ
ξν203ηνπλ.4412/2016θαηηελπαξάγξαθν5.2.ηεοπαξνχζαο,φπσοθαηζεπεξίπη
σζεθαηαγγειίαογηαφινποιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. 
(α),ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλεπφκελν, θαηά ζεηξά 
θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
αλάζεζεοηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη ην 
αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο,κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ 
απηφοείρε ππνβάιεη (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο). Δ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη 
εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο 
πξνζεζκίαοπεξηέιζεηζηελαλαζέηνπζααξρήέγγξαθεθαηαλεπηθχιαθηεαπνδνρ
ήηεο.Δάπξαθηεπάξνδνοηεοπξνζεζκίαοζεσξείηαησοαπφξξηςεηεοπξφηαζεο. 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  
4.6.1. Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α)εζχκβαζεππνζηείνπζηψδεηξνπνπνίεζε,θαηάηελέλλνηαηεοπαξ.4ηνπάξζξν
π132ηνπλ.4412/2016,πνπζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπαλαθέξνληαηζηελπαξάγξαθν2.2.3.1θαη,σοεθηνχηνπ,ζαέπξεπελαέρεηαπν
θιεηζηείαπφηεδηαδηθαζίαζχλαςεοηεοζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο 
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπππέρεηαπφηηοΞπλζήθεοθαηηελΛδεγία2014/24/ΒΒ,ενπνίαέρεηαλαγλσξηζηεί
κεαπφθαζεηνπΑηθαζηεξίνπηεοΈλσζεοζηνπιαίζηνδηαδηθαζίαοδπλάκεηηνπάξζ
ξνπ258ηεοΞΗΒΒ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 
ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 
ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 
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ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη 
δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ δέζκεπζε αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.2. ηεο παξνχζαο. 
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5. ΒΕΑΕΖΛΕ ΛΝΛΕ ΒΖΟΒΗΒΞΔΞ ΟΔΞ ΞΠΘΐΏΞΔΞ 
 

 

5.1 Ρξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Δ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά βάζεη 
ηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζηε ζρεηηθή κειέηε θαη ζπγθεθξηκέλα: 
Οκεκαηηθά ζε δχν (2) δφζεηο  

 θαηά πνζνζηφ πιεξσκήο 30% χζηεξα απφ ηελ ηκεκαηηθή 
παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Μ1 

 θαηά πνζνζηφ πιεξσκήο 70% χζηεξα απφ ηελ ηκεκαηηθή 
παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Μ2 

Δ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2. Toλ Ώλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελθείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Μ.Ώ., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνληξφπν 
πνππξνβιέπεηαηζηαέγγξαθαηεοζχκβαζεο. 
Εδίσοβαξχλεηαηκεηηοαθφινπζεοθξαηήζεηο: 

α)Ζξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Βληαίαο Ώξρήο Αεκνζίσλ Ξπκβάζεσλ ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο 
(άξζξν 7 παξ. 3 Ι. 4912/2022). 

β)Ζξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΛΜΞ 
ΒΞΔΑΔΞ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΜΏ, ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ον πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη 
ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ Ππνπξγείνπ εθηαθήο Αηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

Λη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 
ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΛΓΏ. 

Θεθάζεπιεξσκήζαγίλεηαηεπξνβιεπφκελεαπφηελθείκελελνκνζεζίαπαξαθξάη
εζεθφξνπεηζνδήκαηνο. 

5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Θπξώζεηο 

5.2.1. Λ αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε 
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ: 

α)ζηελπεξίπησζεηεοπαξ.7ηνπάξζξνπ105πεξίθαηαθχξσζεοθαηζχλαςεοζχκβαζε
ο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο 
εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή 
ηηοθείκελεοδηαηάμεηο,εληφοηνπζπκθσλεκέλνπρξφλνπεθηέιεζεοηεο 
ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή 
ηνπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, 
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο 
παξνρήο ππεξεζίαο θαη ηελ παξάγξαθν 6.2.1. ηεο παξνχζαο, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 



Σελίδα49  

Ξηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε 
ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε (γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί 
ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
203 ηνπ λ. 4412/2016  θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο.Ώλ ε πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή 
φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

Λ αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 
αλσηέξαο βίαο. 

Ξηνλ νηθνλνκηθφθνξέα, πνπθεξχζζεηαη έθπησηνοαπφηε ζχκβαζε, 
επηβάιιεηαη, κεαπφθαζε ηνπαπνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 
θαιείηνλελδηαθεξφκελνπξνοπαξνρήεμεγήζεσλ,νιηθή θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε. 

Βπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ 
ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλπξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξαπξνβιεπφκελα 
ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ 
δεκφζηεοζπκβάζεηο. 

5.2.2. Ώλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, 
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Λη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο γηα ηελ 
παξάδνζε έθαζηνπ παξαδνηένπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΜΏ ηνπ παξαδνηένπ πνπ παξαζρέζεθε 
εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% 
ρσξίο ΦΜΏ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ παξαδνηέσλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη 
ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν 
ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο, 

Ον πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή 
ηνπ αλαδφρνπ.  

Δ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβάζεσλ 

 
Λ αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Ζήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα 
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εθπηψηνπ - Ζπξψζεηο), 6.2. (Αηάξθεηα Ξχκβαζεο), 6.4.(Ώπφξξηςε 
παξαδνηέσλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ 
φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ 
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζαζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο. Δ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο 
επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. 
Βπίηεοπξνζθπγήοαπνθαζίδεηηναξκνδίσοαπνθαηλφκελνφξγαλν,χζηεξααπφγλ
σκνδφηεζεηνππξνβιεπφκελνπζηνηειεπηαίνεδάθηνηεοπεξίπησζεοβ΄ηεοπαξ
αγξάθνπ11ηνπάξζξνπ221ηνπλ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σοζησπεξψο 
απνξξηθζείζα. Ζαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεοδηνηθεηηθήοπξνζθπγήο. Ώλθαηά 
ηεοαπφθαζεοπνπεπηβάιιεη θπξψζεηο δελαζθεζεί εκπξφζεζκα 
επξνζθπγήήαλαπνξξηθζείαπηήαπφηναπνθαηλφκελναξκνδίσοφξγαλν,εαπφθ
αζεθαζίζηαηαηνξηζηηθή. Ώλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη 
νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λανξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 
 
Ζάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 
ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζηνπιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , 
επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Αηνηθεηηθφ 
ΒθεηείνηεοΜεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαηεθάζηε ζχκβαζε,θαηά ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1έσοθαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Ώ ηνπ λ. 
4412/2016. Μξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Αηνηθεηηθφ 
Βθεηείνπξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ 
λ.4412/2016θαηηελπαξάγξαθν5.3ηεοπαξνχζαο,δηαθνξεηηθάεπξνζθπγήαπνξ
ξίπηεηαησοαπαξάδεθηε. Ώλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε 
πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα 
είηεαπφφιαηακέιεηεο.Αελαπαηηείηαηεηήξεζεελδηθνθαλνχοδηαδηθαζίαοαλαζθε
ίηαηαπφηνλελδηαθεξφκελναγσγή, ζηνδηθφγξαθν ηεο νπνίαο 
δελζσξεχεηαηαίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεοδηνηθεηηθήοπξάμεο 
ήπαξάιεηςεο. 
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6. XΝΛΙΛΞ ΖΏΕ ΟΝΛΜΛΞ ΒΖΟΒΗΒΞΔΞ 

 

6.1 Ξαξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο 

6.1.1. Δ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Ξχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο 
ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Αήκνπ ε νπνία θαη 
ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 
ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ 
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016.  

6.1.2. Δ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή 
ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Θε ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη 
άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ 
ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Ξε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο 
ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Οα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο 
ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Θε εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε 
ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο 
θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.2 Γηάξθεηα Πύκβαζεο 

6.2.1. Δ δηάξθεηα ηεο Ξχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. 

6.2.2. Δ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο, 
χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Ώλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη 
ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο.  Ώλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο 
παξνχζαο. 

6.3 Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 
 
6.3.1 Δ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ ηεο παξαγξάθνπ 11 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην 
Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο.  

6.3.2 Ζαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί 
θαη  εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. Θεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε 
επηηξνπή παξαιαβήο:  
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α) είηε παξαιακβάλεη ηα παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,  

β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ 
παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Οα αλσηέξσ 
εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

6.3.3 Ώλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη 
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 
δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 
αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο 
ζρεηηθέο αλάγθεο.  

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα 
αθφινπζα:  

α) Ξηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, 
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί 
λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Θεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 
επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ απφθαζε.  

β) Ώλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη ηα 
παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

6.3.5 Ώλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή 
πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε 
παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

6.3.6 Ώλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε 
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 ηεο παξαγξάθνπ 6.3.1. Δ παξαπάλσ 
επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Δ 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ 
νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε 
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Λπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ 
ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Ξε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξαδνηέσλ, 
κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ 
λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Ώλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε 
ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, 
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ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο 
παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Ώλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή 
δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Αελ ηίζεηαη ξήηξα αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο. 
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