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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ 

ΔΘΜΟ  

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Ν.ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

 

   

Νζα Φιλαδζλφεια   12/2/2019      

 

Αρικ. Ρρωτ. :  3858 

     Δ/νςη Διοικητικϊν Τπηρεςιϊν 

Σμήμα Τποςτήριξησ  

Πολιτικϊν Οργάνων  

 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπήσ 

                         

Σαχ. Δ/νςη:   Δεκελείασ 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδζλφεια 

Πληρ.        : Ρλζςςασ Κων/νοσ 

Σηλ.          :  213-2049085-086 

Fax           :  213-2049006 

 

   

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
 

Από το πρακτικό τθσ αρικ. 5/2019 τακτικισ Συνεδρίαςθσ 

τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ 

Αρικ. Απόφαςθσ : 19/2019                                  

                                                                                            
                                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Θ Ψ Θ 

                                                                                                                                                            

«Ζγκριςθ μελζτθσ και κατάρτιςθ όρων 
διακιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
προμικεια ''ΔΙΑΘΕΣΘ ΜΘ ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΣΤΕΕΩΝ ΑΕΚΚ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΑΕΚΚ'' (Α.Μ. 3/2019)». 

 

 

 



Στθ Νζα Φιλαδζλφεια και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα (Δεκελείασ 97-Γραφείο 
Δθμάρχου) ςιμερα τθν 6θ του μινα Φεβρουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα Τετάρτθ 
και ϊρα 9 π.μ. ςυνιλκε ςε  τακτικι Συνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Νζασ Φιλαδζλφειασ-Νζασ Χαλκθδόνασ μετά τθν υπϋαρικ. 2799/5/1-2-2019 ζγγραφθ 
πρόςκλθςθ του Δθμάρχου και Ρροζδρου αυτισ κ. Αριςτείδθ Βαςιλόπουλου, που 
επιδόκθκε νομότυπα ςε κάκε μζλοσ χωριςτά και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του 
Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/10, παριςταμζνου ωσ 
γραμματζα του τακτικοφ υπαλλιλου του Διμου κ. Ρλζςςα Κων/νου με βακμό Αϋ. 

 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει θ νόμιμθ απαρτία, γιατί από τα εννζα (9) μζλθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ ιταν :      

 

ΠΑΡΟΝΣΕ 
 

1) Βαςιλόπουλοσ Αριςτείδθσ, Διμαρχοσ και Ρρόεδροσ  2) Κόντοσ Απόςτολοσ, 
Αντιπρόεδροσ 3) Ανανιάδθσ Νικόλαοσ 4) Καλαμπόκθσ Ιωάννθσ και 5) 
Ανεμογιάννθσ Γεϊργιοσ, μζλθ. 

 

ΑΠΟΝΣΕ  

 

1) Ραπαλουκά Ευτυχία 2) Ταβλαρίδθσ Ραναγιϊτθσ 3)Γεωργαμλισ 
Λφςςανδροσ  και 4) Ρλάτανοσ Ελευκζριοσ,  οι οποίοι δεν προςιλκαν, αν 
και νόμιμα κλθτεφκθκαν.  

 

Ο κ. Ρρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ Συνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και 

ειςθγοφμενοσ το 2ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είπε:  

 

Κυρίεσ και Κφριοι Συνάδελφοι, 

Θζτω υπόψθ ςασ τθν αρικ. πρωτ. 3262/6-2-2019 ειςιγθςθ του Τμιματοσ 

Ρρομθκειϊν του Διμου που ζχει ωσ εξισ :  

 

ΘΕΜΑ: α) Ζγκριςθ τθσ μελζτθσ με Α.Μ. 3/2019 θ οποία εκπονικθκε με βάςθ τισ 
διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και β) κατάρτιςθ των όρων τθσ Διακιρυξθσ του 
ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια ''ΔΙΑΘΕΘ ΜΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΣΕΡΕΩΝ 
ΑΕΚΚ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΑΕΚΚ'' (Α.Μ. 3/2019)  ςυνολικοφ 
ποςοφ 49.799,64€ ςυμπ/νου ΦΡΑ  . 
 

Κφριε Ρρόεδρε,  

 Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Διμου μασ απαιτείται θ προμικεια 

«ΔΙΑΘΕΘ ΜΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΕΚΚ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΑΕΚΚ», με χαρακτθριςτικά και τεχνικζσ προδιαγραφζσ που 

περιγράφονται ςτθν  Μελζτθ με Α.Μ. 3/2019. 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Καλείςκε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά. 

 
Μετά τθν ανωτζρω ενθμζρωςθ ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν 

τθσ Ο.Ε., κατά τθν οποία ανταλλάχτθκαν διάφορεσ απόψεισ που καταγράφονται ςτο 

αρικ. 5/2019 Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ. Στθ ςυνζχεια ο κ. Ρρόεδροσ κάλεςε τθν Ο.Ε. 

να αποφαςίςει ςχετικά. 

 
Θ Οικονομικι Επιτροπι  αφοφ άκουςε τον κ. Ρρόεδρο και ζλαβε υπόψθ τθσ τθν 

αρικ. 3/2019 ςχετικι μελζτθ, τισ διατάξεισ του άρκρου 72 παρ. 1ε του Ν.3852/10, 

αυτζσ του Ν. 4412/16, τισ λοιπζσ αναφερόμενεσ ςτθν ειςιγθςθ τθσ παροφςασ 

διατάξεισ και μελζτθςε όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία που τζκθκαν υπόψθ τθσ, 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ    ΚΑΣΑ  ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ 

(4 ΤΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΘ) 

 
Α) Τθν ζγκριςη τθσ υπ.ϋαρίκμ. 3/2019 μελζτθσ για τθν προμικεια ''ΔΙΑΘΕΘ ΜΘ 
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΕΚΚ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΑΕΚΚ'' 
(Α.Μ. 3/2019),  ςυνολικοφ ποςοφ 49.799,64€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ). 
 
Β) Τθν κατάρτιςη των όρων τθσ διακιρυξθσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
προμικεια ''ΔΙΑΘΕΘ ΜΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΕΚΚ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΑΕΚΚ'' (Α.Μ. 3/2019), ςυνολικοφ ποςοφ 49.799,64€ (ςυμπ/νου 
ΦΡΑ), ωσ εξισ: 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ 
ΧΑΛΚΘΔΟΝΑΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 

Ρόλθ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 14341 

Τθλζφωνο 2132049066-67-68-69-70 

Φαξ 2132049071 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  tm_promithion@dimosfx.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1 ΜΑΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΘ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.dimosfx.gr 

 

                                                           
1 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  
 

http://www.dimosfx.gr/


Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 2  Διμοσ  και ανικει ςτθν  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 
Αττικισ3 

 

Κφρια δραςτηριότητα Α.Α.4 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

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

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του 
Ν.4412/2016. 

 

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ5 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τθν ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Διμου, ωσ εξισ:6 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

ΠΟΟ (€) 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

CPV 

1 
02.20.6277.0

01 

Υπθρεςία ανακφκλωςθσ 

αποβλιτων καταςκευϊν, 

εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) μζςω ςυλλογικοφ 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ Α.Ε.Κ.Κ. 

44.800,00 

€ 

90513000-

6 

2 
02.45.6277.0

01 

Υπθρεςία ανακφκλωςθσ 

αποβλιτων καταςκευϊν, 

εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) μζςω ςυλλογικοφ 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ Α.Ε.Κ.Κ. 

4.999,64 € 
90513000-

6 

 

                                                           
2 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι 

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

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

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

4 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ 

Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) 

Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ 

δραςτθριότθτα.
 

5
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

6
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ 

οποίουσ βαρφνει θ πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

http://www.dimosfx.gr/


1.3 Συνοπτικι Περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςφναψθ ςυνεργαςίασ με Συλλογικό Σφςτθμα 

Ανακφκλωςθσ Αποβλιτων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων, καταςκευϊν (Α.Ε.Κ.Κ.) για τθν 

εναπόκεςθ ςφμμεικτων αποβλιτων κατεδαφίςεων καταςκευϊν επιςκευϊν και 

ανακαινίςεων του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ. 

 

Για να περιοριςτεί το κόςτοσ εναπόκεςθσ των προαναφερόμενων αποβλιτων 

προτείνεται θ ςυνεργαςία του Διμου μασ με Συλλογικό Σφςτθμα Ανακφκλωςθσ 

Αποβλιτων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων, καταςκευϊν (Α.Ε.Κ.Κ.) ςτο οποίο ο Διμοσ 

μασ με δικά του μζςα (φορτθγά κ.λ.π.) κα μεταφζρει και κα εναποκζτει τα 

προαναφερόμενα υλικά και ςυγκεκριμζνα ςτισ εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ 

προςωρινισ αποκικευςθσ διάκεςθσ διαλογισ, αξιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ που 

ορίηονται από το Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. 

 

Ο Διμοσ μασ διακζτει τθν υπ' αρ. 25497/1612/Φ12/2018(ΑΔΑ: ΨΞΩΟΟ1Κ-

ΤΟ2)απόφαςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ: 

«Άδεια για τθ δραςτθριότθτα ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν 

αποβλιτων του ΔΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΘΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ που 

εδρεφει ςτθν Λεωφ. Δεκελείασ 97 ςτθ Νζα Φιλαδζλφεια Αττικισ», ςφμφωνα προσ 

τθν ΚΥΑ Θ.Ρ. 50910/2727/2003 και ςυνεπϊσ μπορεί να ςυνεργαςτεί με Συλλογικό 

Σφςτθμα Ανακφκλωςθσ Αποβλιτων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων, καταςκευϊν 

(Α.Ε.Κ.Κ.). 

 

Εκτόσ τθσ εξοικονόμθςθσ πόρων για τον Διμο με τθ μείωςθ του κόςτουσ 

εναπόκεςθσ των Α.Ε.Κ.Κ. επιτυγχάνουμε και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

ανακυκλϊνοντασ τα απόβλθτα των εκςκαφϊν - κατεδαφίςεων - καταςκευϊν, αντί 

απλϊσ να τα εναποκζτουμε ςτον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλισ - Άνω Λιοςίων όπου και κάβονται. 

Θ δαπάνθ για τθν ανωτζρω υπθρεςία αναμζνεται να ανζλκει ςτα 49.799,64 € (με 

Φ.Ρ.Α.) και κα βαρφνει τουσ ακόλουκουσ Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου Ν. 

Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ ζτουσ 2019: 

 

 

 



Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

ΠΟΟ (€) 

ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

24% 

CPV 

1 02.20.6277.001 

Υπθρεςία ανακφκλωςθσ 

αποβλιτων καταςκευϊν, 

εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) μζςω ςυλλογικοφ 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ Α.Ε.Κ.Κ. 

44.800,00 

€ 

90513000-

6 

2 02.45.6277.001 

Υπθρεςία ανακφκλωςθσ 

αποβλιτων καταςκευϊν, 

εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων 

(Α.Ε.Κ.Κ.) μζςω ςυλλογικοφ 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ Α.Ε.Κ.Κ. 

4.999,64 

€ 

90513000-

6 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 49.799,64 €  
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24. % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 40.161,00,  ΦΡΑ 
: € 9.638,64 ). 

Θ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ παραλαβισ προσ διαχείριςθ ανακφκλωςθσ και 

αξιοποίθςθσ προϊόντων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων και καταςκευϊν από το 

Συλλογικό Σφςτθμα διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων κα είναι ενόσ ζτουσ από την 

υπογραφή τησ ςφμβαςησ 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ .... ι ςε άλλο περιγραφικό ζγγραφο *ςυμπλθρϊνεται από 

τθν Α.Α. πχ Παράρτθμα ..... Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων κλπ+  τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ, βάςει 7τιμήσ (χαμηλότερη τιμή. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ 

κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και 

ιδίωσ8: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

                                                           
7
 Άρκρο 86 ν.4412/2016  

8
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά 

ςτο κείμενο και τισ υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, 
μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 



- του ν. 4314/2014 (Α' 265)9, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 
τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

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

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-
Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

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

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
υνζδριο» 

- του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,10 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

- του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν11 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 

Πολιτιςτικά Θζματα”,  
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία”,  
- του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
- τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του 
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

- Τθν ΚΥΑ Θ.Ρ. 50910/2727/22.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β'/2003) «Μζτρα και όροι για 
τθν Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων. Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ 
Διαχείριςθσ». 

                                                           
9
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

10
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

11
 Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην άξζξν 23, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379.  



- Τθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010): Μζτρα, όροι και 
πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, 
καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ). 

- Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α/13-2-12) «Ροινικι Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ - 
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ - φκμιςθ Θεμάτων 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ». 

- Τθν υπ' αρ. 25497/1612/Φ12/2018 (ΑΔΑ: ΨΞΩΟΟ1Κ-ΤΟ2) απόφαςθ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ: «Άδεια για τθ 
δραςτθριότθτα ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων 
του ΔΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΘΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΘΣ που εδρεφει 
ςτθν Λεωφ. Δεκελείασ 97 ςτθ Νζα Φιλαδζλφεια Αττικισ» 

- Τθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ Α/Α 113 (ΑΔΑΜ 19REQ004390849)  
- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 

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

1.5 Προκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Διμου ………….., οδόσ  …………….., 

τθν ……………, ϊρα ……….. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ & 

ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι ..../....../........και ϊρα ..........12 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία 

αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Δημοςίευςη ςε εθνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό 

Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 13.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο:  

....... 

*ςυμπλθρϊνεται ο ελλθνικόσ τφποσ (αναφορά ςε ζντυπα, θμερομθνία αποςτολισ και 

δθμοςίευςθσ, εφόςον θ τελευταία είναι γνωςτι). 
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 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν 
πολυπλοκότθτα τθσ ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν 

13
 Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') 



Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε *ι κα καταχωρθκεί+ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.............gr  ςτθν διαδρομι : ……… 

► ………. ► …….., ςτισ …../..…/……..….14.*ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ κατά περίπτωςθ+  

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 

κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ 

τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 

επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 

αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 

αρμοδιότθτάσ τουσ15 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γενικζσ Πλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ16  είναι τα ακόλουκα: 
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 Δηδηθά γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζπκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ΔΣΠΑ 

2014-2020 ε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α. απνηειεί πξνυπφζεζε 

επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηεο ζχκβαζεο, Πξβι άξζξν 36 ηεο κε αξ. 81896/ΔΥΘΥ712/31-07-2015 

Απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ 
15

 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 
16

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 
14 τθσ παρ.1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο 

http://et.diavgeia.gov.gr/


1. θ με υπ’ αρικ. …………. Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί 
ςτισ εφθμερίδεσ ……………………… 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....) με τα Ραραρτιματα17 που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ ....... 

3. το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ18 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ φμβαςησ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.dimosfx.gr. 

Τα υπ’ αρικ. .….……………………. *αναφζρονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ / παραρτιματα τθσ διακιρυξθσ πχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ+ διατίκενται19 

ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται,  το αργότερο ....... 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των 

προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν 

να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των 

προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από 

τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) 

θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν 

που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

                                                                                                                                                                      
παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ 
προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων 
για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι 
περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι 
υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

17
 Η Α.Α. πεξηγξάθεη ξεηά ηα παξαξηήκαηα ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εηδηθή 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, ππνδείγκαηα πξνζθνξψλ, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ) 
18

 Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ 
ςφμβαςθσ αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο 
πλαίςιο τθσ διακριτικισ ευχζρειασ τθσ Α.Α. 

19
 Ρρβλ άρκρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 3  του ν. 4412/2016  



Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία 

για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των 

προκεςμιϊν20. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα Τα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί εκτόσ από τθν ελλθνικι. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 

μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε 

περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.+21 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα.22 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 

και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε 

με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).23Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 

πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 

κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.24 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, τθν αγγλικι, χωρίσ 

να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και 

του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα25. 

2.1.5 Εγγυήςεισ26 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 *εφόςον ηθτθκεί+ και 4.1. 

εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 

                                                           
20

 Άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016 
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 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) 
ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι 
μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν 
ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 
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 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

24
Άξζξν 80 παξ. 10 ηνπ Ν.4412/2016 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 
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 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 
26

 Πξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016  



ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 

χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα 

που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 

υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν 

ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 

απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) 

τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ 

του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό 

τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία 

τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 

του διαγωνιςμοφ27, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 

τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 

εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ποιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα 

μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
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Άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

Ν.4497/2017 



α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 

ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 

γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 

Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ 

παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 

κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.28 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 

ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι29 για τθν 

υποβολι προςφοράσ30. *θ Α.Α. μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν 

φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 

ςφμβαςθ+ 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα 

μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ 

ολόκλθρον.31 

2.2.1 Λόγοι αποκλειςμοφ32 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του 

(εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ 

του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.2.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ33 καταδικαςτικι απόφαςθ για 

ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  
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 Σηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο ΣΓΣ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ 

ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη A.A. επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ 

επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ηεο Έλσζεο 
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 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον 
οποίο οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, 
εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ 
αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

31
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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 Πξβι άξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016 
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 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 εδ. α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 6 

ηνπ λ. 4497/2017.  

 Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη:  



α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ 

τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των 

κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 

2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό 

δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 

27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά 

με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο 

άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

                                                                                                                                                                      
 α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ε αλαθνξά ζην ΔΔΔΣ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε” λνείηαη, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, σο “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο ΙΙΙ.Α. ηνπ ΔΔΔΣ αθνξά κφλν ζε 

ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέοαπνθάζεηο,  

 β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο πρέπει να προζαρμόζοσν ηο 

ζτεηικό πεδίο ηοσ Μέροσς ΙΙΙ.Α ηοσ ΤΕΥΔ και ειδικόηερα, ανηί ηης αναθοράς ζε “ηελεζίδικη 

καηαδικαζηική απόθαζη”, δεδνκέλεο ηεο σο άλσ λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο, να θέηοσν ηη θράζη 

“αμεηάκληηη καηαδικαζηική απόθαζη”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ΤΔΥΓ 

αθνξά, νκνίσο, κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 



15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 

(Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ 

του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου αφορά ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου34. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

καθοριςτεί με αμετάκλητη απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την 

ημερομηνία τησ καταδίκησ με αμετάκλητη απόφαςη. 35 

2.2.2.2.Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από 

δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με 

διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 

προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 

τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
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 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 1 ηειεπηαία δχν εδάθηα ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην 

άξζξν 107 πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017 
35

 Πξβι. παξ. 10 άξζξνπ 73 λ.4412/2016, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 

4497/2017.  



δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ36.  

ι/και  

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι 

ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο 

(2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) 

τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) 

πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ 

ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ. 37 

2.2.2.3. α)Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω 
παραγράφων, εφόςον ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ *όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσϋ 
ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ από τθν Α.Α.+ 
.........................................................................................................................................
............. *Επιςθμαίνεται ότι  θ εν λόγω πρόβλεψθ για παρζκκλιςθ από τον 
υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2. (παρ. 1 και 2 του άρκρου 73) 
αποτελεί δυνατότθτα τθσ Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περίπτωςθ που 
δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι δυνατότθτα διαγράφει τθν   παράγραφο 
αυτι+ 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν 
μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό 
που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ. *Επιςθμαίνεται ότι  θ εν λόγω πρόβλεψθ για παρζκκλιςθ από 
τον υποχρεωτικό αποκλειςμό τθσ παρ. 2.2.3.2. (παρ. 2 του άρκρου 73) αποτελεί 
δυνατότθτα τθσ Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περίπτωςθ που δεν 
επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι δυνατότθτα θ Α.Α. διαγράφεται θ παράγραφοσ  
αυτι+ 

                                                           
36

 Πξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. Σρεηηθή δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα    πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔΣ (γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ) ή 

(γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ) ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Τ.Δ.Υ.Γ.) ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  
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 Πξβ. άξζξν 73 παξ. 2 πεξίπησζε γ ηνπ λ. 4412/2016 , ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ λ. 

4488/2017. 



2.2.2.4. Αποκλείεται38 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 

18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 

εκκαθάριςησ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 

αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 

οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 

ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ 

είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ39,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 

οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο 

τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 

του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι 

του οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

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

39
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ 

κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  



(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 

αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 

να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί 

το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και 

καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ 

βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 

4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ*Σο εν λόγω εδάφιο 

προςτίκεται από τθν A.A. ςτθν περίπτωςθ που ζχει ςυμπεριλάβει ωσ λόγο 

αποκλειςμοφ τθν παρ. β τθσ παρ. 4 και κατά διακριτικι τθσ ευχζρεια+ 

2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται 

ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, 

ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ 

που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)40και 2.2.3.4 μπορεί να 

προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν 

για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα 

μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 

ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
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 Πξβι. παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 74 λ.4412/2016, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 

πεξ. 10 ηνπ λ. 4497/2017. 



αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται 

ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που 

ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 

εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 

παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 41. 

2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν 

μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι 

απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται 

αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

[Κριτιρια Επιλογισ]42 

2.2.3 Καταλληλόλητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ43 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι 

δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ 

που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ 

απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν 

περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ 

Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί 
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 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016,  όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.8 του άρκρου 107 του 
Ν.4497/2017. 

42
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν 

κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο 
τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να 
επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, 
περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  
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 Πξβι άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 



φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 

Επιμελθτιριο  

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια44 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ ότι  διακζτουν/ παρζχουν 

γενικό45 ετιςιο κφκλο εργαςιϊν46 για τα ακόλουκα ζτθ: 

 ζτοσ (2016) κφκλοσ εργαςιϊν (40.161,00) νόμιςμα (ευρϊ) 

 ζτοσ (2017) κφκλοσ εργαςιϊν (40.161,00) νόμιςμα (ευρϊ) 

 ζτοσ (2018) κφκλοσ εργαςιϊν (40.161,00) νόμιςμα (ευρϊ)  

2.2.5 Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα47 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται48κατά τθ διάρκεια 

                                                           
44

 Πξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ 

Τ.Δ.Υ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.9.1, θαζψο θαη ηα κέζα 

απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη 

ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, 

ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. θχθινο εξγαζηψλ 

200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο 

δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο. 

 Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. ''Κριηήρια ποιοηικής επιλογής 

δημοζίων ζσμβάζεων και έλεγτος καηαλληλόληηας: ειδικά η οικονομική και τρημαηοοικονομική 

επάρκεια και η ηετνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα'' (ΑΓΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ 

Δλφηεηα IΙΙ, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
45

 Ο ''γενικόσ'' κφκλοσ εργαςιϊν αναφζρεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα. 
46

 Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που ςυμπλθρϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία από τθν A.A. δεν 
υπερβαίνει το διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ από δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ, όπωσ ςχετικά με τουσ ειδικοφσ κινδφνουσ που αφοροφν τθ φφςθ των αγακϊν (πρβλ. άρκρο 
75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016) 

47
 Πξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, 

νη Α.Α. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ 

ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε 

ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Οη Α.Α. κπνξεί λα απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, απνδεηθλπφκελν κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ 

ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ. Μηα Α.Α. κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ δηαπηζηψζεη φηη απηφο έρεη 

ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ Τ.Δ.Υ.Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ 

νξίσλ),θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ 

(ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα 

θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη 

λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. 

ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδφζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε) θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή ρσξίο 

λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. ''Κριηήρια 

ποιοηικής επιλογής δημοζίων ζσμβάζεων και έλεγτος καηαλληλόληηας: ειδικά η οικονομική και 

τρημαηοοικονομική επάρκεια και η ηετνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα'' (ΑΓΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  

θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IV παξ. 1, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
48

 Όπσο ππνζεκείσζε αλσηέξσ 



των δφο τελευταίων ετϊν, 2017 και 201849, να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δφο 

ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου, όχι χαμθλότερου ποςοφ 

φψουσ 20.000,00 € . 

 

2.2.6 Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ 

διαχείριςησ50 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν 

να κατακζςουν και τθν ζγκριςθ οργάνωςθσ και λειτουργίασ ςυςτιματοσ 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων που ζχει λάβει 

από τον ΕΟΕΔΣΑΡ (νυν Ε.Ο.ΑΝ.) 

2.2.7 τήριξη ςτην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 

χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.4) και τα ςχετικά με τθν 

τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με 

αυτοφσ51. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν 

ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά 

τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 

χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ 

οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 52. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 

ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 53. 

Θ εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν/ κακθκόντων  γίνεται υποχρεωτικά από τον 

προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, 

από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι54. 
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 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που 
εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία    

50
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ 

και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 4412/2016) 

51
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των 

υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

52
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

53
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   

54
 Δυνατότθτα τθσ A.A. ςφμφωνα με το άρκρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί τθν εκτζλεςθ οριςμζνων 

κρίςιμων κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από 



2.2.8 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικήσ επιλογήσ 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν 

βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα 

ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ 

παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), ςφμφωνα με το 

επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα…*ςυμπλθρϊνεται από τθν Α.Α.+,, το 

οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 

1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ55 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου 

εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και 

ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ 

(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα56 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 

παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 

παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201657. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, 

οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

                                                                                                                                                                      
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. Τίκεται κατά τθν κρίςθ 
τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται. 

55
 Τν ΤΔΥΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Ι Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

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

θνξέα, Μέξνο ΙΙΙ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, ..., Μέξνο VI Τειηθέο 

δειψζεηο  
56

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα 
κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα 
ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

57
 Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/


παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)58. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα 

του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο 

επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 

2.2.3.2 και 2.2.3.459. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 

αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα 

να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω 

πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα 

προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται 

ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 

4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 

ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω 

δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν60. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 

2.2.2 οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά61: 
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 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 
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 Η αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ, 

πεξηζζφηεξνπο ή φινπο ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ. Σπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο  

(πξβι παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016 
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 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
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 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 

των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  



α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 

ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του 

ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που 

εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ *θ Α.Α. 

δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου 

αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ 

κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.  

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 

πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 

περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ 

ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ 

παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 

παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 

                                                                                                                                                                      
 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   



δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

γ)για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ 

Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 

Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 

εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ 

για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 

κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 

αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 

τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα 

δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 

ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί 

τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 

ανάκεςθ ςφμβαςθσ.62 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ 

εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο 

Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από 

αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

                                                           
62

 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 . 



Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ 

παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν για τα ακόλουκα ζτθ: 

1. ζτοσ (2016) κφκλοσ εργαςιϊν (40.161,00) νόμιςμα (ευρϊ) 

2. ζτοσ (2017) κφκλοσ εργαςιϊν (40.161,00) νόμιςμα (ευρϊ) 

3. ζτοσ (2018) κφκλοσ εργαςιϊν (40.161,00) νόμιςμα (ευρϊ 

αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων.63 . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο 

λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να 

αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε 

άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.64 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν τουλάχιςτον δφο ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν του 

ςυγκεκριμζνου τφπου τισ οποίεσ ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια των δφο 

τελευταίων ετϊν, 2017 και 201865,και όχι χαμθλότερου ποςοφ φψουσ 20.000,00 € .. 

66 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν ζγκριςθ οργάνωςθσ και λειτουργίασ ςυςτιματοσ 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων που ζχει λάβει 

από τον ΕΟΕΔΣΑΡ (νυν Ε.Ο.ΑΝ.) 

67 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ 

που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 

περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα 
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 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I 
του Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν 
πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα 
οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

64
 Θ καταλλθλόλθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ 

χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 
4412/2016) 

65
 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που 

εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία    
66

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II 
του Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε 
περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο 
άρκρο 2.2.6. 

67
 Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ ι/και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται 
θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται. 



ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ 

τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 

εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 

δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου 

διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ68 

που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν 

πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ 

αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ 

εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ 

πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 

οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, 

ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, 

τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ 

απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που 

αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό 

φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ 

άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ 

διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ 

δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.69 
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 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από 
ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 



2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεςησ70 

Κριτιριο ανάκεςθσ71 τθσ Σφμβαςθσ72 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςει τιμήσ73 

2.4 Κατάρτιςθ - Περιεχόμενο Προςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολήσ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο 

Ραράρτθμα....τθσ Διακιρυξθσ *ςυμπλθρϊνεται το ςχετικό Παράρτθμα από τθν Α.Α.+, 

για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, 

είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ 

πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ74. 

2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολήσ προςφορϊν 

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του 
άρκρου 1.5 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με 
αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ 
ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Ταχυδρομικι διεφκυνςθ....). Σε 
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 
προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν 
θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ 
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 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), 

παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 
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 Τα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο 

ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο 

(παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΗ.ΣΥ. (ΑΓΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-

ΜΙΦ)  
72 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο) παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296).
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 Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, φπσο είρε 
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θξηηήξην αλάζεζεο ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν βάζεη απηήο 
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 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 



παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του 
περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για 
κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα 
από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι 
ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 
 
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ 

φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ 

Προςφορά 

του ….. 

για την υπηρεςία: «ΔΙΑΘΕΘ ΜΘ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΕΕΚ Ε ΣΛΛΟΓΙΚΟ 

ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΑΕΚΚ» 

με αναθζτουςα αρχή ΔΘΜΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑ-Ν. ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 

και ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορϊν….. 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ 

προςφοράσ  ςτο διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, 

τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι 

επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).  

Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.3 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο 

οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 

όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά 

και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ)ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να 

ανοιχκεί χωρίσ να καταςτεί τοφτο αντιλθπτό επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ 

«Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2.4.5 τθσ παροφςασ. 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του 

κυρίωσ φακζλου του άρκρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε 

τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ 



παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.1.1 τθσ παροφςασ. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία 

και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ 

ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.. 

2.4.2.6. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον 

οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο 

αυτϊν. 

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

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 

αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν 

προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 

μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν75: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν 

παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/201676, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ 

το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα...), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ 

παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. *εφόςον ηθτείται+ 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το 

ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.4 Φάκελοσ «Σεχνική Προςφορά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 

προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο 

“Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  ....τθσ Διακιρυξθσ 

*ςυμπλθρϊνεται από τθν Α.Α.+, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
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 Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Τν ΤΔΥΓ ηζρχεη ππνρξεσηηθά (απφ 7-12-2016) 

γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: 

ΩΦ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr 
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δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των 

προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 

αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα7778. 

*τισ περιπτϊςεισ που υπάρχει υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ - φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ ι άλλο περιγραφικό ζγγραφο τθσ διακιρυξθσ, ςτο ςθμείο αυτό κα 

πρζπει να γίνεται ςχετικι παραπομπι με αναφορά ςτον τρόπο πρόςβαςθσ ςε 

ζντυπθ ι ςε θλεκτρονικι μορφι+. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να 

ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ 

που προτείνουν79. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομική Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξησ και 

υποβολήσ οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα 

κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ ορίηεται κατωτζρω  

Α. Σιμζσ 

[ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ] 

Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ *και τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ περίπτωςθ 

μικτισ ςφμβαςθσ που περιλαμβάνει και υπθρεςίεσ+ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.80 

*ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ+ 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι 

των προςφερόμενων ειδϊν, βάςει τθσ/των κατωτζρω τιμισ/ϊν 

αναφοράσ81...............*ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ από τθν Α.Α. ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ82. 
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 Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή θαηαιιειφηεηα 
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 Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016 



Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 

χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ….%. 

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

αναπροςαρμόηονται ι Οι προςφερόμενεσ τιμζσ αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα με 

τα αναλυτικϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο...τθσ παροφςασ *ςυμπλθρϊνεται θ αντίςτοιχθ 

εκδοχι από τθν Α.Α.+ 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε 

ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με 

ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του 

ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 

κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι83 ςτο κεφάλαιο ....του 

Ραραρτιματοσ ...τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ 

τρόπουσ πλθρωμισ που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.*υμπλθρϊνεται μόνο εφόςον παρζχεται ςχετικι δυνατότθτα ςτουσ 

οικονομικοφσ φορείσ+  

2.4.6 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν84 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ 

για διάςτθμα ………………….. από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

*ςυμπλθρϊνεται από τθν A.A. και δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) 

μινεσ) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ+. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α 

του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για 

χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 

ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ 

διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
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προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο 

του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 

προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψησ προςφορϊν85 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. 

(Ρεριεχόμενο φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου 

τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, 

τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ 

προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ 

υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,86 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 

επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 

διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι 

τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ 

τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 

102 του ν. 4412/2016, 

δ) υμπλθρϊνεται αναλόγωσ από τθν Α.Α. θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, *αν 

τζτοια δεν επιτρζπεται ι, αν επιτρζπεται:+ θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο ....................., 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι 

περιςςότερεσ προςφορζσ *εκτόσ αν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ 

προςφοράσ+. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 

περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 

περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 

ενϊςεων. *το δεφτερο εδάφιο ςυμπλθρϊνεται εφόςον θ περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
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άρκρου 73 του ν. 4412/2016 (ςτρζβλωςθ ανταγωνιςμοφ) ζχει τεκεί ωσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.3.4.γ τθσ παροφςασ+, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) *ςυμπλθρϊνεται εφόςον δεν ζχει τεκεί όροσ αναπροςαρμογισ:+ θ οποία κζτει 

όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 

ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Παραλαβή και εξζταςη των φακζλων προςφοράσ 

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από 

τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 

1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ 

υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 

πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ 

παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με 

προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται 

δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί 

προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςασ (θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ 

ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και 

ςε καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και 

παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του 

διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ 

των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ 

αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 

ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ,  

ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 



Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν 

υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 

προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορϊν 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και 

ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 

υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 

ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο 

οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, 

προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν 

αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ 

τουσ.  

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των 

προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των 

προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από 

τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί 

ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ 

λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ 

δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 

των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε 

μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 



προςφζροντεσ87. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι88 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 

άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 

κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ 

κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ89. *ςυμπλθρϊνεται 

ςτθν περίπτωςθ που θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

κρίνεται μόνο βάςει τιμισ+   

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι 

τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται90 

: ............*θ Α.Α. επιλζγει θ ανάκεςθ να γίνει είτε ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ είτε ςτθν προςφορά με τθ χαμθλότερθ τιμι, 

ανάλογα με τθν βαρφτθτα του κάκε κριτθρίου, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν 

ποςοςτιαία αναλογία μεταξφ τουσ+. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια 

τιμι *ι τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ από 

τθν Α.Α.+, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 

ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν 

φορζων. *ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ που θ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά δεν κρίνεται μόνο βάςει τιμισ αλλά βάςει τιμισ - 

ποιότθτασ+. 
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3.2 Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ91 - Δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ ............ θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ πρόςκλθςθσ, τα δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 2.2.9.2τθσ 

παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 

παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 

διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι 

να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να 

παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 

θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 

πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 

2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ 

παροφςασ,  
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν 

προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν 

αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 

2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ 

ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου 

ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για 

τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ 

τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε 

κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 

100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο 

επί αποδείξει. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 

127 του Ν.4412/2016. 

 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επζρχονται με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον 

προςωρινό ανάδοχο. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 

ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω 

ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ 

κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
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Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία 

άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 

πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ 

υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ 

διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 

προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και 

τθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ93. H ανακζτουςα 

αρχι αποφαςίηει αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 

221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν,  από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ 

ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 

προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ 

ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα 

τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι.  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει 

αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του 

άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, 

να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ 

ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα 

ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 

ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να 

περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ 

παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι 

*ςυμπλθρϊνεται εφόςον επιςυνάπτεται ςχετικό υπόδειγμα άλλωσ γίνεται 

παραπομπι ςτο άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016:+  Το περιεχόμενό τθσ είναι 

ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα... τθσ Διακιρυξθσ 

*ςυμπλθρϊνεται από τθν Α.Α.+ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ 

τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν 

προκαταβολισ. 94 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία 

ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 

ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ*ι ςτθν περίπτωςθ που 

τα υλικά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά : αποδεςμεφεται 

τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των 

υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά] μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 

εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 

παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  



4.2  Συμβατικό Πλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι 

όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 

κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, 

οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 

ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των 

ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

*το ςθμείο αυτό αναφζρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 130 του ν. 4412/2016………………………………………………+95 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και 

ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε 

υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των πιο κάτω τμθμάτων 

τθσ ςφμβαςθσ/των πιο κάτω υπθρεςιϊν-κακθκόντων ......*το εδάφιο βϋ 

ςυμπλθρϊνεται μόνον ςτθ περίπτωςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν, για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι εγκατάςταςθσ, παροχι υπθρεςιϊν ι 

εκτζλεςθ ζργων και για τισ οποίεσ υπάρχει  επιφφλαξθ, ςφμφωνα με τισ τυχόν 

απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων κακθκόντων 

απευκείασ από τον ίδιο τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από 

ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 19 του ν. 
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 Οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν και άλλουσ ειδικοφσ όρουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι εν λόγω όροι μποροφν να 
περιλαμβάνουν οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ παραμζτρουσ ι παραμζτρουσ που αφοροφν τθν 
καινοτομία και τθν απαςχόλθςθ. Οι κοινωνικζσ παράμετροι αφοροφν κυρίωσ: α) τθν απαςχόλθςθ 
εργαηομζνων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 1 
του ν. 4019/2011 (Αϋ 216), β) τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ι/και εργαςιακισ ζνταξθσ ατόμων που 
προζρχονται από ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, γ) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ι/και δ) τθν 
προαγωγι τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν (άρκρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 



4412/2016, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι, κατά το άρκρο 

78 παρ. 2 του ν. 4412/2016+ 

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 

εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 

υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των 

πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 

χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.96. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ 

του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται 

ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 

διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε 

από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. *ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ 

ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ 

χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι ςχετικά με 

τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του+ 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για 

τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα 

αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) 

τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ 

εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν 

ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 

επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 

απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του 

αρμοδίου οργάνου 9798 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ99 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ 

διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 

καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα 

ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ 

των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ 

οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 

διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

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

100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 

τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι.*θ Α.Α. δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο 

αυτό, πρβλ. παρ. 6 του ωσ άνω άρκρου+ 
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

*αναφζρονται από τθν Α.Α. κατά περίπτωςθ οι νόμιμεσ κρατιςεισ+.  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων 

και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ 

Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 

Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 

εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό 

αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 

λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 

ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016100 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων 

και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ 

Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του 

Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017)  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 

χαρτοςιμου ….% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ….%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία 

παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ …..% επί του κακαροφ 

ποςοφ.*ςυμπλθρϊνεται από τθν Α.Α.+ 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ101  από τθ ςφμβαςθ και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, 

παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει 

αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, 

ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν 

παράγραφο .....τθσ παροφςασ *θ παράγραφοσ αυτι ςυμπλθρϊνεται κατά 
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περίπτωςθ από τθν Α.Α. με βάςθ τουσ ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 

παραπομπι ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ διακιρυξθσ ι του Ραραρτιματοσ ......αυτισ+ 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που 

εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, 

με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι 

εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του 

ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 

ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο102 5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 

παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 

επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το 

πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- 

παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου 

οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ 

ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 

διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, 

ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 

αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

                                                           
102

 Άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016 



5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων103 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 

δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - 

Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – 

αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 

αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ β' και δ' τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 

οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ 

διοικθτικι προςφυγι. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΘ 

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 
παραλαβισ προσ διαχείριςθ ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ προϊόντων εκςκαφϊν, 
κατεδαφίςεων και καταςκευϊν από το Συλλογικό Σφςτθμα διαχείριςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων εντόσ ενόσ ζτουσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ 
λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του 
άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον 
ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι 
άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του 
άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να 
παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν 
προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για 
τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) 
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον 
υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το 
υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 
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6.2  Παραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1.Θ παραλαβι των εργαςιϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Εργαςιϊν θ οποία ζχει οριςκεί για το ζτοσ 2019 με 

τθν 343/18 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όπωσ αυτζσςυγκροτοφνται ςφμφωνα 

με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16104. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει 

πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ με 

παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 

του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – 

δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ 

χρόνουσ, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν. 

Αν θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ 

πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον 

οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 

αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ 

τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το 

κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα 

εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 

να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 

αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από 

επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, 

ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που 

δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 

παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
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 Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “ Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Τν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα 

ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, 

ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, 

παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ 

κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα 

ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ 

αξκνδηφηεηεο”  



προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και 

ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και 

καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

πρωτοκόλλων.105 

6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ 

παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με 

άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 

προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία 

που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του 

ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ που πρζπει και οι οποίεσ αρχικϊσ 

απορρίφκθκαν, μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο 

ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

 
 Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ τάχκθκε ο κ. Απ.Κόντοσ, ο οποίοσ απείχε από 

τθν διεξαχκείςα ψθφοφορία, επικαλοφμενοσ τθν κακυςτζρθςθ αποςτολισ 
τθσ ςχετικισ ειςιγθςθσ ςτα μζλθ τθσ Οικ. Επιτροπισ. 

 
Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό  19/2019 

Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπωσ ακολουκεί:  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                            ΣΑ ΜΕΛΘ 

Ακολουθοφν υπογραφζσ) 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΣΘ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

 
 

ΑΡΙΣΕΙΔΘ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
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 Σην άξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ 

ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί. 



 

Ακριβζσ Αντίγραφο                                       

Η Τπεφκυνθ τθσ Τπθρεςίασ                                          

Διεκπ/ςεωσ Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

Λεβαντι Εμμανολία 

 

 

Εςωτερική Διανομή : 

 

1.  Τμιμα Ρρομθκειϊν  

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου 

3. Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

4. Αντιδιμαρχο Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Θλεκτροφωτιςμοφ 

5. Δ/νςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ και Θλεκτροφωτιςμοφ 

6.  Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

7. Δ/νςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

8. Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ, Διπλογραφικοφ και Φορολογικϊν Υποκζςεων 

9. Τμιμα Λογιςτθρίου 

10. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 

11. Τμιμα Υποςτιριξθσ Ρολιτικϊν Οργάνων  
 


