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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 46/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 302/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ 
δηαθήξπμεο δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ  ζηελ Ξξφζθιεζε 08 ηνπ 
Ξξνγξάκκαηνο «Α.Ρξίηζεο» γηα ηελ ππεξεζία 
“Δθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο 
Θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο 
Σαιθεδφλαο θαη Ξαξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο 
θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα 
ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 
Ρερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο” (Α.Κ. 
205/22)».  
 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξέκπηε 
θαη ψξα 11.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 31535/42/23-12-
2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε 
Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 



Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. 
Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο 
Ζιίαο 4) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 6) Νπζηακπαζίδεο 
Ησάλλεο θαη 7) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 3) Ρνκπνχινγινπ 
Θσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 1ο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 31969/28-12-2022 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο 
Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :  
 
ΘΔΚΑ: Α) Έγθξηζε φξσλ κειέηεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Δθπφλεζε 
Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο 
Σαιθεδφλαο θαη Ξαξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Ρερληθψλ θαη 
Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο», (Α.Κ. 
205/2022) 

Β) Θαηάξηηζε φξσλ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε 
ηίηιν: «Δθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο θαη Ξαξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 
Ρερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 
Σαιθεδφλαο», (Α.Κ. 205/2022) 

 
ςνημ.:α)Κειέηε γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Δθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ 
Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο θαη 
Ξαξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Ρερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο», (Α.Κ. 205/2022) 
 
    β)Γηαθήξπμε γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Δθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ 
Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο θαη 
Ξαξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 
ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Ρερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο», (Α.Κ. 35/2022) 
 

Ξαξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 
Α.Κ:205/2022 κε ηίηιν : «Δθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο θαη Ξαξνρή ππεξεζηψλ 
ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Ρερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο», (Α.Κ. 205/2022) θαη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο 
ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Δθπφλεζε 



Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο 
Σαιθεδφλαο θαη Ξαξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Ρερληθψλ θαη 
Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο» (Α.Κ. 
205/2022). 
 
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 46/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, 
ιφγσ ηεο αξηζ. 2377/2022 πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία 
θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ 
ζχλζεζε ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ ην Γ.Π. πξνο 
απηέο. 

 
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 205/2022 
ζρεηηθή κειέηε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη 
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ απηέο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 θαη εθ λένπ απφ 
απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16 
θαη  φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο: 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ    ΟΚΟΦΧΛΑ  
 
Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο Α.Κ: 205/2022 κε ηίηιν : 
«Δθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο θαη Ξαξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 
Ρερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 
Σαιθεδφλαο» θαη καηαπηίζει ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο δηεζλνχο αλνηθηνχ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Δκπόνηζη ηπαηηγικού 
σεδίος Ανηιμεηώπιζηρ Θπίζευν ηος Γήμος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ - Λέαρ 
Υαλκηδόναρ και Παποσή ςπηπεζιών τηθιοποίηζηρ και ανάπηςξη 
πληποθοπιακών ζςζηημάηυν για ηην ενίζσςζη ηηρ διοικηηικήρ ικανόηηηαρ 
ηυν Σεσνικών και Γιοικηηικών Τπηπεζιών ηος Γήμος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ – 
Λέαρ Υαλκηδόναρ» (Α.Κ. 205/2022), σο εμήο: 
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ  ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ  ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ – ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
 

 
Γιακήπςξη 

γηα ηε Πχκβαζε 
 

«Δθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ε Ξαξνρή ππεξεζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη 

αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο 
ησλ Ρερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 

Σαιθεδφλαο» 
ζην πιαίζην ηεο Ξξφζθιεζεο ΑΡ Ν8 κε Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζσ ΔΠΖΓΖΠ 

κε εθηηκψκελε αμία 709.480,00 Δπξψ πιένλ  ΦΞΑ 24% 
 

 



CPV 72500000-0  πεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, CPV30230000-0   Δμνπιηζκφο 
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, CPV72262000-9 πεξεζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, CPV 
79999100-4   πεξεζίεο Πάξσζεο, CPV 72252000-6   πεξεζίεο ειεθηξνληθήο 
αξρεηνζέηεζεο, CPV  38221000-0 Ππζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS ή 
ηζνδχλακα) , CPV  35125100-7 Αηζζεηήξεο, CPV  38127000-1 Κεηεσξνινγηθνί 
ζηαζκνί,  CPV 51215000-2 πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο κεηεσξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 
CPV  31625200-5 Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ ππξθαγηάο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
Πχκβαζεο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ θάλμα! Γεν έσει 
οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.1 ΠΘΝΞΝΠ ΘΑΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΔΟΓΝ θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί 
ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.1 Απαηηήζεηο Αξρηηεθηνληθήο Ππζηήκαηνο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί 
ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.2 Ρερλνινγίεο θαη ζρέδην πινπνίεζεο Έξγνπ θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί 
ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.3 Ξξνδηαγξαθέο Ιεηηνπξγηθψλ Δλνηήησλ (πνζπζηεκάησλ, Δθαξκνγψλ)
 θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.4 Νξηδφληηεο Απαηηήζεηο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.5 πεξεζίεο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.6 Κεζνδνινγία πινπνίεζεο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.7 Νκάδα Έξγνπ/Πρήκα Γηνίθεζεο ηεο Πχκβαζεο θάλμα! Γεν έσει 
οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.8 Σξνλνδηάγξακκα θαη Φάζεηο ηνπ Έξγνπ θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί 
ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.9 Ρφπνο πινπνίεζεο/ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί 
ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.2.10 Ξαξαδνηέα Έξγνπ θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.1.3 ΚΔΟΝΠ Β - ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ θάλμα! Γεν 
έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.2 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο-Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο-Απαηηήζεηο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.2.1 Γεληθέο Απαηηήζεηο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.2.2 Δμνπιηζκφο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.2.2.1 Κεηεσξνινγηθφο Πηαζκφο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.2.2.2 Θάκεξα Ξπξαλίρλεπζεο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.2.2.3 Ινγηζκηθφ Θάκεξαο Ξπξαλίρλεπζεο θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί 
ζελιδοδείκηηρ. 
7.2.3 Ινγηζκηθφ θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.2.3.1 Desktop GIS θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.2.3.2 Web - GIS θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 



7.2.3.3 Ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Πρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηνπ Ππζηήκαπνο 
αξρεηνζέηεζεο, δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο Τεθηαθνχ ιηθνχ θαη ησλ Δθαξκνγψλ
 θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI – ΔΔΔΠ –ΡΔΓ (Ξξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-
 θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.4 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV – πφδεηγκα Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θάλμα! Γεν έσει 
οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.5 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V – πφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ Πεκεηψκαηνο θάλμα! Γεν 
έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.6 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI – πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θάλμα! Γεν 
έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
7.7 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII – πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ (Ξξνζαξκνζκέλν απφ 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. 
 
 
ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 
1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

Δπσλπκία Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο Λέαο 
Σαιθεδφλαο 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.)  

Θσδηθφο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο1  

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε  

Ξφιε  

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο  

Σψξα2  

Θσδηθφο ΛUTS3  

Ρειέθσλν  

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν (e-mail)  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο4  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL)  

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 
(URL)5 

 

 
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Νξγαληζκφο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη αλήθεη ζηελ 
Γεληθή Θπβέξλεζε ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο Γεκφζηεο πεξεζίεο. 
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ.  
 
Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  
α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & 
δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.6 
β) Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
ηνπ ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο (εθεμήο ΔΠΖΓΖΠ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν 
απφ ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 

                                                           

1 Άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016 

2 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ 

3 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  

4 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο 

ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016   

5 Δθφζνλ ππάξρεη θαη γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ 

6 Δάλ ε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε, αληί γηα ηα αλαθεξφκελα ζην α) 

ζπκπιεξψλεηαη:  «Ζ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο παξέρνληαη 

ζηελ δηεχζπλζε (URL) : ………………………..» 



γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ: 
 ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL): ……… ή άιιε 
δηεχζπλζε .......  
δ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ 
δελ είλαη γεληθψο δηαζέζηκα. Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε 
ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή ζηελ δηεχζπλζε (URL) 
:.......................... 
 
1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδφηεζε 
Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 
4412/16.  
 
Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 
Ζ ζχκβαζε είλαη ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ην Ξξφγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγχεο 
γηα ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΛΡΥΛΖΠ ΡΟΗΡΠΖΠ» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο: 
«……………………………» κε ηίηιν: «…………………………………………………………………..». 
1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
Αληηθείκελν ηνπ έξγν απνηειεί ε Δθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο 
Θξίζεσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ε Ξαξνρή ππεξεζηψλ 
ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Ρερληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε πξνκήζεηα εηδηθνχ εμνπιηζκνχ, ε Δθπφλεζε 
Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ θαη ε αλάπηπμε Τεθηαθψλ εθαξκνγψλ 
γηα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο απφ Φπζηθέο 
Θαηαζηξνθέο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
Δθπφλεζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Θξίζεσλ 
Ξξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε, Ξαξακεηξνπνίεζε ζην G-Cloud ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Δθηάθησλ Αλαγθψλ 
θαη ηεο εθαξκνγήο εθηάθησλ αλαγθψλ 
Ξξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε, Γηαζχλδεζε δπν (2) Θακεξψλ Αλίρλεπζεο-Δπηηήξεζεο 
ππξθαγηάο. 
Ξξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε, Γηαζχλδεζε δπν (2)  Κεηεσξνινγηθψλ Πηαζκψλ. 
Ξξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ Video Server 
Ξξνκήζεηα, Δγθαηάζηαζε  Θαηαγξαθηθνχ Δηθνλνζεηξψλ 
Δπίζεο ε ςεθηαθή νξγάλσζε ησλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κέζσ αλάπηπμεο 
εθαξκνγψλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ κηα ζχγρξνλε ιχζε 
ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο, δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο ηνπ θπζηθνχ αξρείνπ ηνπ 
Γήκνπ. 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ςεθηνπνηεζεί ην θπζηθφ αξρείν ηεο Γηεχζπλζεο 
Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν αθνξά ηελ 
Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη πεξεζηψλ Γφκεζεο, ηελ πεξεζία 
Γεκνηνινγίνπ, ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαη ην Ρκήκα 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ςεθηαθή πιαηθφξκα γηα ηελ αζθαιή 
απνζήθεπζε αξρεηνζέηεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ αξρείνπ. Δπίζεο ζα 
αλαπηπρζνχλ εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ηνπ ςεθηαθνχ αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ 
θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ 879.755,20 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24. % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 709.480,00 €, ΦΞΑ 
: 170.275,20 €) . 
 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 
δίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα Η  
Γελ πθίζηαληαη:  
- δηθαίσκα πξναίξεζεο  
- δηθαίσκα παξάηαζεο κε αχμεζε θπζηθνχ – νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 



 
Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ 
Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ CPV: CPV 72500000-0   
πεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, CPV 30230000-0   Δμνπιηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 
CPV 72262000-9   πεξεζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, CPV 79999100-4   πεξεζίεο 
Πάξσζεο, CPV 72252000-6   πεξεζίεο ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο, CPV  
38221000-0 Ππζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ (GIS ή ηζνδχλακα) , CPV  
35125100-7 Αηζζεηήξεο, CPV  38127000-1 Κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί,  CPV 51215000-
2 πεξεζίεο εγθαηάζηαζεο κεηεσξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, CPV  31625200-5 
Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ ππξθαγηάο 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσλ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα 12 
κήλεο. 
 
Ξξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. 
1.4 Θεζκηθφ πιαίζην 
Ζ 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 (Α’ 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 
Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη 
ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  
ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, 
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 
Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή 
ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 
ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150)  
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ 
ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   
ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ 
λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε 
ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ 
ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ.» 
ηεοππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
κε ζέκα : “Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)” (Β’ 1781)  
ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ 
πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε 
ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(ΔΠΖΓΖΠ)» 
ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή 
Ρηκνιφγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» 
(Α΄44) 
ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ 
Κνξθφηππνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». 
ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 14900/21 (Β’ 466):«Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ξξάζηλεο 
Γεκφζηεο Ππκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΤΟΡΝ46ΚΡΙΟ-Σ92).  



ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο 
ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» 
ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  
ησλ άξζξσλ 85 επ. 
ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α’ 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Νδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 
ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 
Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 
Λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – 
Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 
2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  
ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 
έγγξαθα θαη ζηνηρεία», 
ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο», 
ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 
ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 
Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα», 
ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη 
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία 
Γεδνκέλσλ) (Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ)OJ L 119,  
ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, 
κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ 
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ..../....../........θαη ψξα 
.......... 
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 
ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηελ ………., εκέξα ………… θαη ψξα 
…. ηελ ………., εκέξα ………… θαη ψξα …. 
1.6 Γεκνζηφηεηα 
Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε 
ζηηο ……/………/……... ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  
Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην 
Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  



Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε 
δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ έιαβε 
Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: ……… 
Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ 
Ρχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016: ....... 
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 
πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην 
δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ).  
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ζηε δηεχζπλζε https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ 
Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 
εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 
ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε 
ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 
ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο  
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ 
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
 
2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 
ε κε αξ. ………. Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο (ΑΓΑΚ........), φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί 
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ] 
ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο 
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, 
ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
νη κε Αξ. Ξξ.Κειεηψλ : 10844/, 10846, 10841, 10842/1-6-2021 Κειέηεο. 
ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο  
 
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο 
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή 
ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 
Δπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο κε ζθνπφ ηελ 
πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ 
ηεο ζχκβαζεο : 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα 
κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ 
ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Ρχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
απηά. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην 
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πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 
δψδεθα (12) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη 
απαληψληαη αληίζηνηρα ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη 
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα 
παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη 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. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ 
πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη 
δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα 
ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 
πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ 
απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή 
ησλ αιιαγψλ. 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα 
ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη 
ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο7. 
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ 
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη 
ζηελ ΔΔΔΔ (κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν «Γηνξζσηηθφ»8) θαη ζην ΘΖΚΓΖΠ9. 
2.1.4 Γιψζζα 
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ 
ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. 
Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε 
ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα 
αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 
ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε 
κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη 

                                                           

7 Άξζξν 60 παξ. 3 & 67 παξ. 2  ηνπ λ. 4412/2016  

8 Πξβι νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 14 «Γηνξζσηηθφ» ζηελ ηζηνζειίδα 
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9 Πξβι έγγξαθν ΔΑΑΓΖΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 « Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ 
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απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
2.1.5 Δγγπήζεηο 
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 
ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα 
ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13), 
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - 
Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν 
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα. 
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) 
ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα 
παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ 
ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία 
ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) 
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε 
ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά 
ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο 
ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ 
παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
Δάλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
απνθιείεηαη απν ηνλ δηαγσληζκφ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή ιακβάλεη φια ηα θαηά ην 
λφκν αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηεο. 
2.1.6 Ξξνζηαζία Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά 
σο Ξξνζθέξσλ ή σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, 
θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 
πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία 
ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, 
ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο 
αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 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. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε 
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 
ππνβνιή πξνζθνξάο. 
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα 
κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο (2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ), 
πνζνχ:(14.189,60€) δέθα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ρίιηα νγδφληα ελληά επξψ θαη εμήληα 
ιεπηά. 
Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη 
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
Ζ 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. Ζ 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. 
Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη 
ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  
2.2.2.2.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.  
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/201610. 
2.2.2.3. Ζ 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 ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά 
(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. 46 ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή 
πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί11, δ) ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο 
γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή 
φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 

                                                           

10 Άξζξν 72 παξ. 3 εδάθην δεχηεξν ηνπ λ. 4412/2016. 

11 Άξζξν 88 ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 72 λ. 4412/2016 



κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 
2.2.3 Ιφγνη απνθιεηζκνχ 
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) 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.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε12 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα 
απφ ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:  
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα 
εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 
β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 
θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 
Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη 
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 
192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ 
πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 
γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 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 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ 
πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 
(δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 
386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη 
ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ 
απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 
ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ)θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο 
γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) 
ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Νδεγίαο 
(ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Καξηίνπ 
2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-
πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 
2005/671/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα 
ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα 
εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη ηα 
εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 20εο Καΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 
πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ 

                                                           

12 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαθνξά ζην ΔΔΔ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε” λνείηαη σο 

“ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο 

ΗΗΗ.Α. ηνπ ΔΔΔ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο  

  



Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 
2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 
2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 
θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),  
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξία 
αλζξψπσλ).  
 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 
εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  
- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.),ηδησηηθψλ 
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο 
δηαρεηξηζηέο. 
- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο 
ηεο εηαηξείαο. 
- ζηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε  λφκηκν 
εθπξφζσπν. 
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 
δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ 
ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  
2.2.3.2. Πηηο 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 κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε 
δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί 
εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 
 
Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην 
κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 
2.2.3.3  Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν 
απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, 
ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ 
έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 
πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ 
είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο.  



2.2.3.4. Απνθιείεηαη13 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο14:  
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ λ. 4412/201615, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο 
απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,16 
(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011πεξί 
πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο 
ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο 
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 
ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε 
σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο 
ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ 
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα 
παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή 
ηελ αλάζεζε,  
                                                           

13 Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 73 παξ. 4 λ. 4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη φινπο, κεξηθνχο, ή, 

ελδερνκέλσο, θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε 

ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη 

αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 

2.2.9.2. 

14 Δηδηθά γηα ηνπο δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πξβι. ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 20/22-06-

2017 ηεο Αξρήο (ΑΓΑ: ΧΡΞ3ΟΞΣΒ-9Ρ5). Δηδηθφηεξα, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή εμεηάδεη ηε ζπλδξνκή 

ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ δπλεηηθψλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο 

(πξβι θαη αηηηνινγηθή ζθέςε 101 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ). 

15 Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι. 

άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2106. 

16 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ   



(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη 
δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ.  
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο.17 
2.2.3.5.Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη 
βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε 
κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 
 
2.2.3.6. Νηθνλνκηθφο 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 ζηνηρεία18, 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 θνξέαο 
απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο 
πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα 
γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε 
ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, 
θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 
πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία 
θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ 
ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ 
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ 
πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 19. 
2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ 
κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 
παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/201620. 
2.2.3.8. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ 
νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεο.   
 
Θξηηήξηα Δπηινγήο 
2.2.4 Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα 
ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ 
νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 
λ. 4412/2016.  

                                                           

17 Παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016.Δπίζεο, πξβι. ππ’ αξηζκ. πξση. 6271/30-11-2018 

έγγξαθν ηεο Αξρήο (ΑΓΑ Φ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ΓΔΔ ηεο 24 Οθησβξίνπ 2018 

ζηελ ππφζεζε C-124/2017.  

18 ρεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα ηα επαλνξζσηηθά κέηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 

14εο Ηαλνπαξίνπ 2021 ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C‑387/19 

19 Παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   

20 Πξβι. απφθαζε ππ’ αξηζκ. 49341 -19/05/2020 (ΦΔΚ 385 ηεχρνο ΤΟΓΓ, 25-05-2020), ε 

νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ηελ  έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 



Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε 
ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 
2.2.5 Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ κέζν 
εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2019, 
2020, 2021) ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 200% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ρσξίο ΦΞΑ.  
 
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 
γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη. 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζα 
πξέπεη λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
2.2.6 Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο επί πνηλή απνθιεηζκνχ απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ: 
α) Ππγθεθξηκέλα απαηηείηαη θαηά ηα ηειεπηαία ηέζζεξα (4) έηε* (2018, 2019, 2020, 
2021) θαη ην ηξέρνλ έηνο  έσο ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ λα έρνπλ νινθιεξψζεη 
επηηπρψο:  
έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έξγν αλάπηπμεο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ππεξεζίεο 
ζε άιιεο Γεκφζηεο πεξεζίεο, αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ην πξνθεξπζζφκελν 
έξγν κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ  
ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν ςεθηνπνίεζεο, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη θαη θαηαρψξηζε 
κεηαδεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζε ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ, φπνπ ν ζπλνιηθφο φγθνο 
ςεθηνπνίεζεο λα μεπεξλά ηηο 1.500.000  ζειίδεο.  
Ρνπιάρηζηνλ νθηψ (8) έξγα ηα νπνία λα αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ εγγξάθσλ θαη ξνψλ εξγαζίαο εθ ησλ 
νπνίσλ ηα πέληε (5) λα είλαη ζε θνξείο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Έλα (1) απφ ηα έξγα 
ζα είλαη πξνυπνινγηζκνχ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 
Ρνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν Αλάπηπμεο Ξιαηθφξκαο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ 
αηζζεηήξσλ ζε ππνινγηζηηθφ λέθνο 
*Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηεθκεξίσζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο δεηείηαη λα 
απνδεηθλχεηαη θαηά ηα ηειεπηαία ηέζζεξα (4) έηε ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πινπνίεζεο έξγσλ ζηελ ρψξα, πξνθεηκέλνπ 
λα εμαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δειαδή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ 
Ππκθέξνληνο. 
 
β) Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ Νκάδα Έξγνπ κε ζηειέρε επαξθή ζε πιήζνο θαη δεμηφηεηεο 
γηα ηελ αλάιεςε ηνπ Έξγνπ ε νπνία λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ: 
- Έλαλ (1) πεχζπλν Έξγνπ (Project Manager) κε παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ 
ζηνλ Ρνκέα ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ηνπιάρηζηνλ 15εηή επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε 
ζηνλ ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
Γχν (2) Κεραληθνχο Ξιεξνθνξηθήο (Senior Software Engineer), κε πηπρίν αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο ζηελ πιεξνθνξηθή, νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 4εηή 



επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη Web 
Δθαξκνγψλ. 
Γχν (2) Κεραληθνχο Ξιεξνθνξηθήο (Senior Software Engineer), κε πηπρίν αλψηαηεο 
εθπαίδεπζεο ζηελ πιεξνθνξηθή, νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 4εηή 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηεηή (2εηή) 
 εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζε έξγα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία αθνξνχζαλ δηαρείξηζε θαη 
δηαθίλεζε εγγξάθσλ (DocumentManagement) θαη ξνήο εξγαζηψλ 
(workflowManagement) 
έλαλ (1) πεχζπλν Τεθηνπνίεζεο, κε πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, κε 5εηή 
ηνπιάρηζηνλ απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία (ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα έξγα) ζε 
έξγα ςεθηνπνίεζεο. 
πέληε (5) ζηειέρε κε 3εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη θαηαρψξηζε 
δεδνκέλσλ. 
Έλαλ (1) πεχζπλν Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ν νπνίνο λα δηαζέηεη ηίηιν 
ζπνπδψλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζε DPO -  Data Protection Officer. 
Έλαλ (1) πεχζπλν Αλάπηπμεο ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ Αηζζεηήξσλ, 
κε παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζηνλ ηνκέα ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη 10εηή εκπεηξία ζε 
αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζα 
πξέπεη λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 
2.2.7 Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Ξηζηνπνηεηηθά ISO 9001, ISO 27001 θαη ISO 22301 ή 
ηζνδχλακα απηψλ. 
 Ρν πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα αθνξά:  
Πρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ινγηζκηθνχ θαη 
εθαξκνγψλ) θαη ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο,  
Τεθηνπνίεζεο εγγξάθσλ θαη θαηαρψξηζεο δεδνκέλσλ 
 
Πε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξηψλ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη  λα ηα δηαζέηνπλ 
φια ηα κέιε ηεο. 
 
2.2.8 Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – πεξγνιαβία 
2.2.8.1. Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ21 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή 
θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ηεο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηεο κε ηεο. Πηελ πεξίπησζε 
απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηεο, ηεο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδνληαη.  
Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ηεο 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 ηεο νπνίνπο 
ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλ/νχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ηεο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα 
ζηεξηρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή 
γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ηελ ζρεηηθή  πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. Ν θνξέαο 
πνπ αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 

                                                           

21 Άξζξν 78 λ. 4412/2016 



 
2.2.8.2. πεξγνιαβία 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηεο 
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. Πηελ πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) 
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ 
νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο22. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ 
ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3..  
 
2.2.9 Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ηεο, ηεο νξίδνληαη ηεο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔΠ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 
ηνπ λ. 4412/2016.  
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ηεο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ηεο 
παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 
πεξίπησζε23. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 
ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα 
ηεο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο24.  
Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ηεο πξνυπνζέζεηο ηεο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη 
πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηεο νπνίεο ιάβνπλ 
γλψζε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 
πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα 
ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή25.  
2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 
Ρεο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ 
βξίζθνληαη ζε κία απφ ηεο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη 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 ηεο, σο δηθαηνινγεηηθφ 
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ 
παξνχζα Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε 
ηεο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ26 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 
εληχπνπ  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ 
ηεο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηεο νδεγίεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 
1.27 

                                                           

22 Ο φξνο απηφο κπνξεί λα ηεζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνζνζηνχ κηθξφηεξνπ ηνπ 30% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (πξβι. παξ. 5 άξζξνπ 131 ηνπ λ. 

4412/2016). 

23 Άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016. 

24 Άξζξν 131 παξ. 6 λ. 4412/2016 

25 Άξζξν 104 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016  

26 Σν ΔΔΔ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο.  

27 Απφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus 
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Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην 
νπνίν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ 
ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΠ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην 
ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε 
επίθαηξν ΔΔΔΠ.28 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ 
παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε 
απηφ.29 
Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη 
δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν2.2.3ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, ηεο 
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν 
λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔΠ 
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην ΔΔΔΠ απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηεο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο ηεο30.http://www.eaadhsy.gr/http://www.hsppa.gr/ 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ,31 
ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηεο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο32 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί 
θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα ηεο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 
Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ 
ΔΔΔΠ γηα ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε ηεο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, ηεο ε πάξνδνο ηεο 
ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (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 πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο33. 
Όζνλ αθνξά ηεο ππνρξεψζεηο ηνπ σο ηεο 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 δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή 
εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. Πηελ πεξίπησζε 
απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ 
πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο 
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ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηεο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ34. 
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 
Α.Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο 
πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηεο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. 
Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ 
πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 
ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα 
λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηεο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο, 
ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, ηεο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν 
επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. 
Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  ζην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη ηεο νη 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ηεο ε ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, 
ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο. 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ 
δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ35. 
Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.  
Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα  
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη  παξαθάησ. 
Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη 
ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά 
δελ θαιχπηνπλ ηεο ηεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηεο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 
2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα 
ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – 
κέιε ή ηεο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο 
– κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο. Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, 
επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα 
πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ ηηο  
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηεο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, 
θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 
δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ 
άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 
Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, ηεο ηνπ πνηληθνχ 
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπ. 
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35 Άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 



Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 
απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 
β) γηα ηελ παξάγξαθν  2.2.3.2 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 δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη 
εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 
i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε (α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ 
Α.Α.Γ.Δ.  
ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ηεο νξγαληζκνχο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ 
εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ.  
iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, 
ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε 
θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο φζνλ αθνξά ζηελ 
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.436 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο – κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 
i) Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, απφ 
ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  Γηα ηεο ΗΘΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 
Γ.Δ.Κ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, ελψ γηα ηεο ΔΞΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 
ii) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ 
έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  
iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηεο απηά εκθαλίδνληαη ζην 
taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηάο ηεο. 
Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηεο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ 
Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, 
θαη γηα ηεο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηεο 31.12.2019 απφ ην 
Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ. 
δ) Γηα ηεο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ37. 
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, 
ζχκθσλα ηεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 
B.2.Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα 
ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 
ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηεο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ 
ην εηδηθφ επάγγεικά ηεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην 
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα 
θξάηε – κέιε ή ηεο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 
                                                           

36 Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 

37 Παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016 



δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ 
ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.38 
Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 
εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν 
Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία 
ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. ησλ σο άλσ Δπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο 
γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή 
βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ 
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ 
άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, εθηφο εάλ, ζχκθσλα κε ηεο εηδηθφηεξεο 
δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκνί) ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2019, 2020, 
2021) ζε πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε απηψλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηεο ηξείο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ηεο, ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ ππνρξενχληαη ζε δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πε πεξίπησζε πνπ νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ 
(3) εηψλ, ηφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκνί) ησλ αληίζηνηρσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ γηα ηα έηε πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε απηψλ απαηηείηαη απφ ηε 
λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή δήισζε πεξί ηνπ 
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηεο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ηεο, ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχληαη ζε δεκνζίεπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δάλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ 
επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 
Β.4.Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 2.2.6  ζα 
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ: 
α) Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο αλαθνξηθά κε ην 2.2.6 α) νθείιεη λα απνδείμεη ηελ 
αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε Ππκκεηνρήο θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ζηνηρεία Ρεθκεξίσζεο: 
Ππκπιεξσκέλν Ξίλαθα κε ζπλαθείο ζπκβάζεηο, πνπ εθηέιεζε ν πξνζθέξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο εληφο ηεο ηειεπηαίαο ηεηξαεηίαο (4) πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο. Ν Ξίλαθαο ησλ ζπκβάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν πφδεηγκα ψζηε λα απνδεηθλχεη ηελ θάιπςε ηεο ηερληθήο 
ηθαλφηεηαο ηνπ Ξξνζθέξνληα: 
 

Α/Α ΞΔΙΑΡΖΠ ΠΛΡΝΚΖ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΡΝ ΔΟΓΝ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ 
ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΔΟΓΝ 

ΞΟΝΫΞΝ-
ΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ 
ΠΡΝ ΔΟΓΝ 
(αληηθείκελν) 

ΞΝΠΝΠΡΝ 
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
ΠΡΝ ΔΟΓΝ 
(πξνυπνινγηζκφο) 

ΠΡΝΗΣΔΗΝ 
ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ 
(ηχπνο & 
εκ/λία) 

        

Ν αλσηέξσ Ξίλαθαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηα Πηνηρεία 
Ρεθκεξίσζεο: 

                                                           

38 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. απαηηεί 

ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο 

θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ Μεηξψα, θαηά πεξίπησζε . 



Δάλ ν απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο/Γεκφζηα Αξρή, σο ζηνηρείν 
ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή βεβαίσζε θαιήο 
εθηέιεζεο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. 
Δάλ ν απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη Ηδησηηθφο Φνξέαο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο 
ππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηεο ηδησηηθήο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε θαιή 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή, εάλ ηνχην δελ είλαη εθηθηφ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ. 
Β) Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο αλαθνξηθά κε ην 2.2.6 β) νθείιεη λα απνδείμεη ηελ 
αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε Ππκκεηνρήο θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ζηνηρεία Ρεθκεξίσζεο:  
Ξίλαθαο ησλ ζηειερψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο. Θα πεξηιακβάλνπλ θαη  ηελ ζρέζε πνπ έρεη ην ζηέιερνο κε ηνλ πνςήθην 
Αλάδνρν 
Ξίλαθαο ησλ κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
Νκάδα Έξγνπ 

Α/Α 
Δηαηξεία (ζε 
πεξίπησζε Έλσζεο/ 
Θνηλνπξαμία) 

Νλνκαηεπψλπκν 
Κέινπο νκάδαο 
Έξγνπ 

Θέζε ζηελ Νκάδα 
Έξγνπ 

Αλζξσπνκήλ
εο 

Ξνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 
(*) 

      

      

      

    

 
Ξίλαθαο ησλ ζηειερψλ ησλ πεξγνιάβσλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ,  

Α/
Α 

Δπσλπκία 
πεξγνιάβνπ 

Νλνκαηεπψλπκν 
Κέινπο νκάδαο 
Έξγνπ 

Θέζε ζηελ Νκάδα 
Έξγνπ 

Αλζξσπνκή
λεο 

Ξνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 
(*) 

      

      

      

    

 
Ξίλαθαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ Νκάδα Έξγνπ 

Α/
Α 

Νλνκαηεπψλπκν κέινπο νκάδαο έξγνπ 
Θέζε ζηελ Νκάδα 
Έξγνπ 

Αλζξσπνκήλε
ο 

Ξνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο 
(*) 

     

     

     

    

(*)σο Ξνζνζηφ Ππκκεηνρήο ηνπ Κέινπο νξίδεηαη ην πειίθν ησλ αλζξσπνκελψλ ηνπ 
δηα ησλ ζπλνιηθψλ πξνζθεξφκελσλ αλζξσπνκελψλ. 
 
Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά Πεκεηψκαηα, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο V, 
φισλ ησλ κειψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχνληαη νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.6 β). 
 
Β.5.Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηεο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ απιά θσηναληίγξαθα ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ISO ή ηζνδχλακα, ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ.39 

                                                           

39 Δθφζνλ ε Α.Α. έρεη απαηηήζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή/θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7, ηφηε κφλν 

ζπκπιεξψλεηαη ε παξνχζα παξάγξαθνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 82 λ. 4412/2016, 

άιισο δηαγξάθεηαη. 



Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ηεο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηεο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα 
αξρή (πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην 
νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 
Δηδηθφηεξα γηα ηεο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 
i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ηεο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα 
δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηεο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΚΖ40, πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο41, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   
 ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΚΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
Ρεο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (ηεο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα 
ΦΔΘ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε 
λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο. 
Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ 
ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ 
έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο 
εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε 
ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα 

                                                           

40 χκθσλα κε ην άξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΔΜΖ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά: 

 α.  ε Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Α` 104), β. ε Δηαηξεία 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), 

 δ.  ε Οκφξξπζκε θαη Δηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Δηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 

4072/2012 (Α` 86), θαζψο θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 

 ε. ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν 

αιιειαζθαιηζηηθφο, ν πηζησηηθφο θαη ν νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 

 ζη. ε Κνηλ..ΔΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη 

 δ. ε Κνη..Π.Δ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 2716/1999 (Α` 96), 

 ε.  ε Αζηηθή Δηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012), 

 ζ.  ν Δπξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ L. 199, δηνξζσηηθφ L. 247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 

 η.  ε Δπξσπατθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 294) θαη 

έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 

 ηα.  ε Δπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΔΚ 

(ΔΔΔΚ L. 207) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 

 ηβ.  ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ έδξα ζε 

θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 

 ηγ.  ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ έδξα ζε ηξίηε ρψξα θαη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηβ`, 

 ηδ.  ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ 

εκεδαπή ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ 

έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 

 ηε.  ε Κνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 4072/2012 

41Σν πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο (θαηαρσξίζεηο κεηαβνιψλ εθπξνζψπεζεο) 

παξνπζηάδεη ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαηαρσξίζεηο/κεηαβνιέο ζην 

Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. 

Σν Αλαιπηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ 

θαη εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία απηή ηε ζηηγκή, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 



αλσηέξσ σο ηεο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα. 
Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ηεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 
δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ηεο νπνίνπο έρεη 
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο42 πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ 
πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά 
πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο 
Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ηεο αλαζέηνπζεο αξρέο 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 
εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε 
θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ηεο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηεο αξκφδηνπο 
νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, 
ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηεο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, 
ηεο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο. Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο 
βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα 
αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. I, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 
Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ 
ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 
παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 
Β.9.Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ηεο ηθαλφηεηεο 
άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ηεο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε 
ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν 
(ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 
δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη 
ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, 
εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηεο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή ηεο ηνλ 
δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα 
αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηεο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ν ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ 
δηαγσληδφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν 
δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε.  
Πε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη ηεο φηη 
θαζίζηαηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο.  
Β.10. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα 
θάλεη ρξήζε ππεξγνιάβσλ, ηεο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη 

                                                           

42 Άξζξν 83 λ. 4412/2016.  



ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην 
νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε 
δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Β.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 
νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 
ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο,  
νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πεκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη 
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηεο. 
 
2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο 
2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο 
Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά: 
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη 
θξηηεξίσλ:  
 

Α/Α Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 
Ππληειεζηή
ο βαξχηεηαο  

Α1 

Θαηαλφεζε πεξηβάιινληνο έξγνπ.  
Αμηνινγείηαη  
ε θαηαλφεζε εηδηθψλ απαηηήζεσλ – ηδηαηηεξνηήησλ,  
ε αλαγλψξηζε θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο,  
ν εληνπηζκφο ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ/ θηλδχλσλ θαη 
πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο απηψλ 

10% 

Α2 

Ιεηηνπξγηθέο θαη Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο Ιεηηνπξγηθψλ 
Δλνηήησλ (πνζπζηεκάησλ, Δθαξκνγψλ)  
 
Αμηνινγείηαη: 
Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα αλάιπζεο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ Δθαξκνγψλ 
Θάιπςε απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 
Θάιπςε απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ εμνπιηζκνχ 

40% 

Α3 

Νξηδφληηεο απαηηήζεηο  
Αμηνινγείηαη: 
Ζ ζπκκφξθσζε σο ηεο ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, 
επρξεζηία, πξνζβαζηκφηεηα, ζπκβαηφηεηα κε ην G-
Cloud, αζθάιεηα δεδνκέλσλ, πνιπθαλαιηθή πξνζέγγηζε 

10% 

Α4 

πεξεζίεο Τεθηνπνίεζεο 
Αμηνινγείηαη: 
Ζ κεζνδνινγία ςεθηνπνίεζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη 
ζάξσζε, νπηηθή αλαγλψξηζε θαη θαηαρψξεζε 
Θάιπςε απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο 

20% 

Α5 

πεξεζίεο  
Αμηνινγείηαη: 
Θάιπςε απαηηήζεσλ δηαθήξπμεο ηεο ππεξεζίεο 
Δγθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο, πηινηηθήο θαη ηερληθήο 
ππνζηήξημεο 

5% 

Α6 

Γηνίθεζε θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο – Σξνλνδηάγξακκα 
Ξαξαδνηέα:  
Αμηνινγείηαη: 
ε κεζνδνινγία δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα,  
νη ηξφπνη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα 
κέηξα ή δηαδηθαζίεο γηα ην παξφλ έξγν 
ξεαιηζηηθφηεηα ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη αλάιπζε ησλ 
επηκέξνπο εξγαζηψλ 
ζπκκφξθσζε κε ηα παξαδνηέα ηεο δηαθήξπμεο 

5% 



Α/Α Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 
Ππληειεζηή
ο βαξχηεηαο  

Α7 

Νξγάλσζε πινπνίεζεο. 
Αμηνινγείηαη 
πξνηεηλφκελν ζρήκα Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ, ξφινη & 
αξκνδηφηεηεο θαη επί κέξνπο θαζήθνληα,  
 

10% 

 ΑΘΟΝΗΠΚΑ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ  100% 

 
 
2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ 
Γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ε βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη 
απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ 
ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ 
Θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο.  
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ 
επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία 
ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 
φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ 
ηχπν :  
 
ΠΡΞ = ζ1×ΘΑ1 + ζ2×ΘΑ2 + ζ3xΘΑ3 + ζ4XΘΑ4 + ζ5×ΘΑ5 + + ζ6XΘΑ6 + ζ7×ΘΑ7 
φπνπ ΘΑ1, ΘΑ2, ΘΑ3, ΘΑ4, ΘΑ5, ΘΑ6 θαη ΘΑ7 νη βαζκνινγίεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ζ1 έσο ζ7 νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο φπσο 
ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 
Θξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ 
θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) 
επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη 
ηνλ κεγαιχηεξν ηειηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο (ΡΒΑ), ν νπνίνο ππνινγίδεηαη γηα θάζε 
πξνζθνξά απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν 
(ΡΒΑ)λ = 80×(ΠΡΞ)λ/(ΠΡΞ)max + 20×Kmin/Kλ 
φπνπ: 
(ΠΡΞ)λ : Ππλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 
(ΠΡΞ)max : Κέγηζηε ζπλνιηθή ηερληθή βαζκνινγία πξνζθνξάο πνπ αμηνινγήζεθε 
Kλ : Ύςνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 
Kmin : Ύςνο ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ αμηνινγήζεθε 
Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν ΠΡΞ 
(βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ππνςεθίνπ), ελψ ζε πεξίπησζε πιήξνπο 
ηζνβαζκίαο (ΡΒΑ, ΠΡΞ) δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε παξνπζία φισλ ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ. 
2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 
2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η 
ζην Ξαξάξηεκα VΗ ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο 
ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο /ηκήκα. 
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ 
ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, 
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 



Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ 
κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο 
έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ.43 
 
2.4.2 Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
2.4.2.1.Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ 
ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 
δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο 
θαη Δπελδχζεσλ θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη 
πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ 
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» (εθεμήο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ 
Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο). 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 
αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο. 
 
2.4.2.2.Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ βεβαηψλεηαη 
απηφκαηα απφ ην ΔΠΖΓΖΠ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο 
ππνπξγηθήο απφθαζεο. 
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΠΖΓΖΠ. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.44 
 
2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη 
πεξεζίεο:  
(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – 
Ρερληθή Ξξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο  θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 
(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ζηνλ 
νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν 
ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
Απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 
ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 
ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

                                                           

43 Άξζξν 15 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 

44 Άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη άξζξν 4 παξ. 2 Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη-

Τπεξεζίεο. 



Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
2.4.2.4.Δθφζνλ νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη 
ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο 
πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 
θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ 
αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα 
νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ρα 
ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37) θαη 
επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ 
(εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθάθειν  μερσξηζηά, απφ ηε 
ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ45.   
 
2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, 
νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 
πνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 
Ρα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  
α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ 
δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-
Apostille 
β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2746 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ 
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  
γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 
ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   
ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο 
δήισζεο ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 47 
Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ48 θαη ελεκεξσηηθά θαη 
ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 
δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε 
δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

                                                           

45 Άξζξν 13 παξ. 1.4 θαη 1.5 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 

46 Βι.ζρεηηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην  άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 

20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2  ηνπ νπνίνπ:" Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) 

κπνξεί λα ζπληάζζεηαη ζηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 

4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-Dilosi». Ζ ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε 

ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εηθνζηφ ηέηαξην άξζξν ηεο 

παξνχζαο.  2. Ζ απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2690/1999 (Α` 45). Ζ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή 

ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Δθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε 

ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο έληππν έγγξαθν, ζπληζηά έγγξαθν 

βέβαηεο ρξνλνινγίαο". 

47 Οκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 80 παξ. 13 ηνπ λ.4412/2016 . Πξβι θαη άξζξν 13 παξ. 1.3.1 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο 

θαη Τπεξεζίεο 

48 χκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΚΓΓ), «ε. Γηα ηα αληίγξαθα ησλ Φχιισλ 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ πξσηφηππν ΦΔΚ ζε έληππε κνξθή ή 

απφ ΦΔΚ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, 

ηζρχνπλ αλάινγα νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ..». 



Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα 
ζηε δηαδηθαζία θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 
κνξθφηππν PDF.  
Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο 
θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο 
ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Ρέηνηα ζηνηρεία 
θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 
α)ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή 
εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 
β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199949, 
γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ 
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 
λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, 
θαζψο θαη 
δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο 
(Apostille), ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν50.  
Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή 
ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 
Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο 
Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ 
ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ Ππλζήθε, άιισο 
θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε 
Apostille ή Ξξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά «Πχκβαζε 
λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Θχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο 
λ.1548/1985, «Πχκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη 
εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ 
ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ 
απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ 
ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην 
γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. 
Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα 
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Θψδηθαο 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ 
λ.4250/2014. 
Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη 
ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, 
ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη 
σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 
Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ 
σο άλσ θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ 
απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Ρν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο 
πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Ρν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ 
επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ 
απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

                                                           

49 Δλδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα 

50 Άξζξν 13 παξ. 1.6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 



 Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 
ηαρπδξνκηθψο,  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο 
εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν 
έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο 
(απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ 
λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά 
κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ. 
2.4.3 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά» 
2.4.3.1  Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη 
β ζηνηρεία: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), φπσο πξνβιέπεηαη 
ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε 
δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, β) ηελ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 
2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔΠ,  ην νπνίν απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Ξαξάξηεκα  απηήο.  
Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 
Promitheus ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο 
πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ. Νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο 
δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε 
κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
Ρν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή 
απηνχ ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν 
κε κνξθφηππν PDF. 
2.4.3.2  Ρερληθή πξνζθνξά 
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Ρερληθέο 
Ξξνδηαγξαθέο” θαη ησλ Φχιισλ Ππκκφξθσζεο, ηεο Α.Κ. : 205/2022, πεξηγξάθνληαο 
αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 
Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί 
ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ 
άξζξ. 2.3.1 ηεο παξνχζαο θαη, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ Α.Κ. : 
205/2022  θαη ηα Φχιια Ππκκφξθσζεο. 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα 
αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 
πξνηείλνπλ. 
2.4.4 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα 
θξηηήξην αλάζεζεο, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ:  
Α. Ρηκέο 
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. 
[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” 
ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα 
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα 
IV ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf. 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ 
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/


Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 
ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ ….% . 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα 
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) 
δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 
Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο 
ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
2.4.5 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 
Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 
δηάζηεκα ελλέα (9)  κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξίπηεηαη. 
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. Πε πεξίπησζε 
αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν 
ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ 
ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο 
ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε 
ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ 
ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ 
πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
2.4.6 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ 
νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν 
θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν 
θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,  
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 
δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή 
ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο 
ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ 



αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 
102 ηνπ λ. 4412/2016, 
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή 
πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.3 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 
4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο 
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο 
κέιε ελψζεσλ. ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  
ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηα αγαζά, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 
ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
ηζρχνπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 
η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
ηεο ζχκβαζεο, 
ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 
έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 
πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ.4412/2016, 
ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ 
πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 
ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 
ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
3. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 
Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην 
φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην 
άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή 
Ξξνζθνξά» ηελ.....θαη ψξα......ή ηελ εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα... 
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 
 
Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε 
ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε 
ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 
εκπηζηεπηηθέο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ 
ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα 
δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 



Πε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ 
πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή51. 
 
3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
3.1.2.1 Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΠΖΓΖΠ νξγάλσλ ηεο52, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, 
δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε 
ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή 
ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ 
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα 
νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 
κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή 
ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή 
δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο 
ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο 
πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο 
δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο 
εμαθξηβψζηκα53. 
Δηδηθφηεξα: 
α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά  ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο 
πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 
σο απαξάδεθηεο.  
Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία 
επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε επηκέιεηα απηήο κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΔΠΖΓΖΠ. 
Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ 
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
β) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα 
ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηνλ λ.4412/2016  θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Ζ 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

                                                           

51 Άξζξν 16 παξ. 1 θαη 2 Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 

52 ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ 

πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ((επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο) ειέγρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ, αμηνινγνχλ ηηο 

πξνζθνξέο, εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 

θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο. 

53 Άξζξν 102ηνπ λ. 4412/2016. Πξβι θαη  έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ηνπ άξζξνπ 42 λ. 

4781/2021 



δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ, ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα 
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ παξαγξάθσλ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο.  
Ρα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» & «Ρερληθή 
Ξξνζθνξά» επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο, εθηφο απφ φζνπο 
απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. Κεηά απφ ηελ έθδνζε θαη 
θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 
απηνχο. 
Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 
απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα νη θάθεινη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 
δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
πνπ απνζθξαγίζηεθαλ 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 ή απφξξηςή ηνπο θαη ηελ αλάδεημε 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, 
λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 
88 θαη 89 λ. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν 
ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.  
Πηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή 
ηειηθή βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 
ζηελ πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο.  
Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο54ε 
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.  
Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ην 
αλσηέξσ πξαθηηθφ θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ, εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξ. 3.2 ηεο 
παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ 
πξαθηηθνχ θαηάηαμεο πξνζθνξψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη 
ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο55. 
Πε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα 
φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, 
Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3 
ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο 
δηαδηθαζίαο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ 
ηεο ΔΑΓΖΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο56. 
                                                           

54 Άξζξν 90 παξ. 2 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

55 Άξζξν 100, παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 

56 Άξζξν 100, παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016 



 
 
3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, θαη ηνλ θαιεί λα 
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 
πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη 
γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  
απηήο. 
Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 
απνζηέιινληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 
Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν 
έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ 
θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο 
παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.557. 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 
πνπ ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη 
ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη 
δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 
Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά 
έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πηελ 
πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα 
φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  
αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο 
γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ 
πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ 
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 
4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ κε  ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)  είλαη εθ πξνζέζεσο 
απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  
ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 
πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  
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iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 
(θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  
Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κεην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο 
επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ 
εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ58. 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή 
δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα 
νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ 
ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 
3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο.  
3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο 
3.3.1.Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 
θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ 
θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε 
φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο 
απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά, ηδίσο δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 
4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 
έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ θαηάηαμεο ησλ 
πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ 
Γηαγσληζκνχ».  
Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ, ηεο 
θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, 
κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο59. Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΔΑΓΖΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο 
παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο.60 
 
3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 
α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε 
πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο 
θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΔΑΓΖΠ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά 
ηεο απφθαζεο ηεο ΔΑΓΖΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζην ηειεπηαίν εδάθην 
                                                           

58 Άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 

59 Πξβι άξζξν 16 παξ. 3 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 

60 Άξζξν 100 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 
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λ. 4412/2016, 
γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, 
θαη  
δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα 
απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ 
επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ 
λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε 
ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ 
δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 
ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
 
Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή 
πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία  δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  
Ξξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο 
απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» 61. 
Πηελ 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. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή 
επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ. 
Δάλ 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 ΑΘ. 
3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία 
Α. Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 
εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο 
επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο 
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα 
άξζξα 345επ. λ. 4412/2016 θαη 1επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο 
εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ62 . 
Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

                                                           

61 Ζ ΚΤΑ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 5 λ. 3310/2005.  

62 Άξζξν 360 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 π.δ. 39/2017. 
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(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 
ηειενκνηνηππία ή  
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε 
απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο 
πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ 
άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ 
πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ. 
Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα 
ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο63 . 
Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ 
παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά 
πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία 
εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, φηαλ πεξάζεη 
νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:5964. 
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Θ..Α. Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο. 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 
απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 
ζην άξζξν 363 Λ. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα 
γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε 
ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε 
πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) 
εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε 
απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ 
ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Θιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 
Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε 
αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία» :  
α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ 
θαηάζεζή ηεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ 
απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 
362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο 
ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, 
πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 
β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 
θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. 
Πηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή 
ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 
γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Ξαξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ 
ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 
                                                           

63 Άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 π.δ. 39/2017 

64 Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 θαη άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 



δ)Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ 
ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 
Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 
έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 
372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο . 
Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ 
θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν 
απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη 
θαη ε αλαζέηνπζα αξρή αλ ε ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα 
έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο 
ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 
αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ 
εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ 
πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο65 .  
Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο 
αίηεζεο αθχξσζεο. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην σο άλσ αθπξσηηθφ 
δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε 
γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν 
εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Ζ άζθεζή ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί 
δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν 
απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ ηνπ λ. 
4412/2016. Κε ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 
αίηεζεο αθχξσζεο δηαθφπηεηαη θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
Ν δηάδηθνο πνπ πέηπρε ππέξ απηνχ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο, νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο 
απφθαζεο απηήο, λα αζθήζεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθά αίξεηαη απηνδηθαίσο 
ε ηζρχο ηεο αλαζηνιήο.  
Γ. Γηαθνξέο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξάμεηο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, ή ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη 
εθ κέξνπο ηνπ πιήξεο γλψζε, κεηά ηελ 1.9.2021, β) απφ παξαιείςεηο πνπ 
ζπληεινχληαη απφ κέξνπο ηεο κεηά ηελ 1.9.2021, εθδηθάδνληαη κε ηηο λέεο εηδηθέο 
δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 138 λ. 4782/202166 , ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:  
Κε ην ίδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθά λα αζθεζεί αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο 
θαη αθχξσζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο ΑΔΞΞ.  
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 
δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ, εθ ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 
νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ 
απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο 
αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή 
δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά . 
3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, 
αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 
άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, λα 
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66 Βι. ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 140 παξ. 3 θαη 142 παξ. 1 β) Ν. 4782/2021 σο πξνο 

ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ λέσλ εηδηθψλ δηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 138 λ. 4782/2021, κε ην 

νπνίν επέξρνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 . 



αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα 
απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε 
παξάιεηςε.  
Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί 
άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ 
πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ 
άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
Δπίζεο 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 νπζησδψο θαη ε 
εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ 
αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε 
επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 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. 
4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη 
επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη 
ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα VI ηεο Γηαθήξπμεο 
θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ 
πξνθαηαβνιήο. 
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 
ηειηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν θαη ησλ δχν ηκεκάησλ  γηα δηάζηεκα ελφο (1) κελφο. 
Πηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1.1. ηεο 
παξνχζαο, απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν «εγγχεζε πξνθαηαβνιήο» γηα πνζφ ίζν κε 
απηφ ηεο πξνθαηαβνιήο. Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα 
ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο 
πιεξσκήο).  
Ζ/Νη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ 
ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο 
επηζηξέθεηαη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ αγαζψλ.  
Πε 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. Αλ ηα αγαζά είλαη δηαηξεηά 
θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο 
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί 



ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε 
ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ 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.  
4.1.2.  Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε «εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο» γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 
ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία 
ησλ αγαζψλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ρν χςνο ηεο «εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο» νξίδεηαη ζην 2% ηεο ζχκβαζεο δει. ζην πνζφ ησλ …………. 
Δπξψ. Ζ επηζηξνθή ηεο αλσηέξσ εγγχεζεο ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.4 ηεο παξνχζαο67. 
 
4.2  Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία 
Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη 
φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄. 
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 
ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
4.3.2. Ν 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 ζχκβαζεο68.  
Νη 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. Πην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν 
ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  
 
4.4 πεξγνιαβία 
4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο 
δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  
4.4.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο 
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε 
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απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη 
λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε 
λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ 
ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. Πε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο 
ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ 
ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα 
ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα 
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 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. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ 
αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 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. 
Όηαλ 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 ηνπ λ. 4412/2016.  
4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 
Κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο69, φπσο θαη ζε 
πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. 
(α),  ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ επφκελν, θαηά ζεηξά 
θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
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 απηφο είρε ππνβάιεη (ξήηξα 
ππνθαηάζηαζεο)70. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο 
πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ 
άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο.  
 
4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε 
λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
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, 
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ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηεο ή 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.  
Ζ 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. 4.3.3. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 
ζην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ζρέδην ζχκβαζεο. 
 
 
5. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
5.1 Ρξφπνο πιεξσκήο 
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλα απφ ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ ζα δειψζεη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ 
ππνθάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ.  
α) Ρν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 
β)Σνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ρσξίο Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72§1 πεξ. 
δ ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο Ξαξ. 4.1 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα 
είλαη έληνθε. Θαηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζαο 
πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ 
γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία 
ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην νπνίν ζα 
παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο 
πξνθαηαβνιήο,  
πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ ησλ Φάζεσλ 1, 2,θαη 3 θαη ην ππφινηπν ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ 
γ) Ρκεκαηηθή πιεξσκή κε ηελ παξαιαβή ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο σο αθνινχζσο: 
Toλ 6ν κήλα κε ηελ απνδνρή ησλ παξαδνηέσλ ηεο θάζεο 1, 2 θαη 3 ηνπ έξγνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα: Ξ1.1, Ξ1.2, Ξ2.1, Ξ2.3, Ξ2.4, Ξ3.4, Ξ3.5, Ξ3.6 θαη κε κέγηζην 
πνζνζηφ πιεξσκήο πνπ δελ ζα μεπεξλά ην 40% ηνπ έξγνπ 
Ρνλ 9ν κήλα κε ηελ απνδνρή ησλ ινηπψλ παξαδνηέσλ ηεο θάζεο 2, 3 ηνπ έξγνπ θαη 
ηεο θάζεο 4 θαη ζπγθεθξηκέλα: Ξ2.2, Ξ3.1, Ξ3.2, Ξ3.3, Ξ3.7, Ξ4.1 θαη Ξ4.2 θαη κε 
κέγηζην πνζνζηφ πιεξσκήο πνπ δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηνπ έξγνπ 
Ρν ππφινηπν ηνλ 12ν κήλα κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 
Ζ αμία θάζε ηκεκαηηθήο παξαιαβήο εμαξηάηαη απφ ην θφζηνο ησλ παξαδνηέσλ θάζε 
θάζεο φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
Ζ εμφθιεζε ζα γίλεη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ θαη κε 
ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/201671, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 
θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Ξαξαιαβήο κε έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. 
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5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., 
γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
α) Θξάηεζε 0,1% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο 
ΔΑΓΖΠ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4912/2022 φπσο ηζρχεη) 
β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 
εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ 
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 
ραξηνζήκνπ ….% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ. 
Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 
5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο 
5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο72 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ 
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή 
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο): 
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, 
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 ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ 
ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά 
ή δελ επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 6.1 ηεο παξνχζαο κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο 
παξαγξάθνπ. 
Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ 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. 4412/201673 θαη πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ 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, κε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
θνξέα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 
αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
θαηά πεξίπησζε, 
β) Θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 
έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 
ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 
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νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο 
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 
λ. 4412/2016. Ρν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
Γ = (ΡΘΡ ΡΘΔ) x Ξ Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ 
πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 
αλαθεξφκελα. Ρν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 
ΡΘΡ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ 
πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 
ΡΘΔ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ 
πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ 
νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Ξ = Ππληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή 
1.01  
Ν θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο 
εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ 
πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζε ηξίην 
νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. 
Ρν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
γ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην 
ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο 
άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο.[ε 
θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα επηβιεζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ π.δ.] 
5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν74 πέληε ηνηο εθαηφ 
(5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 
Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- 
παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην 
νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - 
παξάδνζεο. 
Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα 
αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο 
πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 
αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο.  
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε 
παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή 
έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 
αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 
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Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 
δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - 
Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – 
αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη 
πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 
ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε 
ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο 
απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, 
άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε 
άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο 
πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή 
απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί 
εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 
νξηζηηθνπνηεζεί. 
 
5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 
Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο 
πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε 
πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη 
εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 
205Α ηνπ λ. 4412/201675. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ 
Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, 
δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο 
είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. 
Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή 
ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 
6. ΣΟΝΛΝΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
6.1  Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 
6.1.1.Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα 
δηελεξγεζεί απφ ηελ  Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο θαη Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ ε νπνία 
θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν......[αλαθέξεηαη ην 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. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε 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. Πε απηή ηελ πεξίπησζε 
ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 
Ρα 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. Κε 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. 
6.1.3. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ 
αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ 
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αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ 
θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο. Ρν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ 
κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη 
εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην 
δεηεζεί. Νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 
6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο 
6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο, 
ήηνη δψδεθα (12) κήλεο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ 
ελδηάκεζσλ θάζεσλ θαη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο κε βάζε ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο 
Έξγνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.3. 
6.2.2. Ζ  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 
αλαδφρνπ76. Αλ 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 έθπησηνο77  Αλ 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 ζχκβαζεο 
6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 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....................ηεο παξνχζαο.  
Ζ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν γίλεηαη ππνρξεσηηθά εληφο ησλ 
πξνζεζκηψλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 7.6.2 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο 
παξνχζαο, φπσο ζα εμεηδηθεπζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα αλαθεξζεί 
ζηε Πχκβαζε. 
6.3.2 Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη  εθπξφζσπνο 
ηνπ αλαδφρνπ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) 
είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή 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 παξερνκέλσλ 
ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Ρα αλσηέξσ 
εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  
6.3.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή 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 θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 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) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 
παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 
παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 
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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) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 
παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  
6.3.5 Αλ 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 Αλεμάξηεηα 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. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 
πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ 
επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε 
ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ 
έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
6.4 Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 
Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη 
παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ 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, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο 
παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ 
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
6.4 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 
Ζ ηηκή πνπ αθνξά ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή 
ππεξεζηψλ δελ αλαπξνζαξκφδεηαη. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  302/2022 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ  
 

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 



 
Δζυηεπική Γιανομή : 
 

1. Απηνηειέο Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
4. Αληηδήκαξρν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο 
5. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
6. Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ  
7. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
8. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
9. Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

10. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
11. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  


