
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 
ΔΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ       

Απφζπαζκα απφ ην πξαθηηθφ ηεο 20εο/28-4-2022 ηαθηηθήο (δηα δψζεο) 

ζπλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ξχξγνπ 

ΘΔΜΑ 6ν ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο ή κε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκνύ 

ηξόπνπ εθηέιεζεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο ηεο πξνκήζεηαο: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

& ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΝΔΩΝ ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΩΝ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΠΛΔΤΡΑ ΣΟΤ 

ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΣΑ ΛΙΜΔΝΑ ΚΑΣΑΚΟΛΟΤ» ζπλνιηθήο δαπάλεο 

100.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (Αξ. κειέηεο 

76/2018). 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:   244/ 2022 
 

Πηνλ Ξχξγν ζήκεξα, 28-4-2022, εκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ψξα 11.00, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή (δηα δώζεο) ζπλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ Ξχξγνπ (ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ΤΠΔ 426 / Α.Π. 77233/13-11-

2020 Α.Γ.Α.: 6ΧΚΛ46ΜΣΛ6-ΤΓ4)), χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 

πξση.:10596/21-04-2022 πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ε νπνία επηδφζεθε 

ζηα κέιε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 § 6 ηνπ 

Λ.3852/2010. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ. Ξαλαγηψηεο 

Αλησλαθφπνπινο, δηαπίζησζε λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 

ελλέα (9) κειψλ, βξέζεθαλ παξφληα επηά (7) θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ.: 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 
1 Ξαλαγηψηεο Αλησλαθφπνπινο 

Ξξφεδξνο 

1 Αλδξέαο  Η. Πθαξηζηάξεο 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

2 Ησάλλεο Γ. Αξγπξφπνπινο 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ- Αληηπξφεδξνο 

2 Βαζίιεηνο  Π. Ξαλαγφπνπινο 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

3 Ληθφιανο Π. Θνηζψλεο 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

  

 

4 Καξίλεο Η. Αρηχπεο – 

ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ  

[ζηε ζέζε ηνπ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΛΟΤ 

Πππξηδνχια Η. Αιηθάθε – Ρδαλέηνπ 

  

 

5 Ησάλλεο Γ. Ππειησηφπνπινπ 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

  

6 Αληψληνο Π. Θαξάκπειαο 

 ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

  

7 Ησάλλε Ξ. Ξιεκκέλνο 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

  

 

[Ρελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο  ζπλεδξίαζεο πξαγκαηνπνίεζε ε ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Ξχξγνπ, Ξιαηαλίηε Γεσξγία θαηεγνξίαο θαη θιάδνπ ΓΔ1 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ – λφκηκε αλαπιεξψηξηα ηεο Ξνιηηνπνχινπ Καξία – Δπαγγειίαο , 

θαηφπηλ ηεο 32301/12-11-2021 (ΑΓΑ: 9ΜΘΑΥ17 – ΛΖΝ) απφθαζε Γεκάξρνπ]. 
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  [Ν Ξξφεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Ξαλαγηψηεο Αλησλαθφπνπινο  

παξνπζίαζε ζηα κέιε ηελ ππ’ αξηζκ. 10194/18-4-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

=========================================== 
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============================================= 

Έρνπλ εθδνζεί: 

 Ζ ππ’αξ.: 247/2021/2862/10-11-2021 (ΑΓΑ:6Ο6ΖΝΙΘΑ-8ΤΓ) απφθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

έγηλε  έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο χςνπο ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 99.970,01 € ζηνλ ΘΑΔ 30.6662.013 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Ξχξγνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 

 Ζ ππ’αξ.:143/2022/561/14-3-2022(ΑΓΑ:6Ρ4ΔΝΙΘΑ-1ΥΠ) απφθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

έγηλε  έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο χςνπο ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 99.934,21 € ζηνλ ΘΑΔ 30.6662.013 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Ξχξγνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

 

 

Δπίζεο, έρεη ππνβιεζεί ην αξηζκ.πξση.: 2782/4-11-2021 πξσηνγελέο 

αίηεκα ηνπ Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Ξχξγνπ (ΑΓΑΚ 

21REQ009475581). 

 

 

 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ 1 πεξ. ζη΄ ηνπ Λ.3852/2010 ε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε 

ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηώλ 

θαη δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, 

κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ 

επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο]. 

 

[Ρα κέιε ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ ΛΑΗ 

ζηελ πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ.] 
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε 

 Σελ εγθύθιην ΤΠΔ 426 / Α.Π. 77233/13-11-2020 (Α.Γ.Α.: 6ΧΚΛ46ΜΣΛ6-

ΤΓ4). 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 § 1  πεξ. ζη’ & δ΄  θαη ζη΄ ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ Α΄ 87/07-06-2010) «ΝΔΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

θαη ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ  Ν. 4623/19 θαη ηζρύεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-2016) «ΓΗΜΟΙΔ 

ΤΜΒΑΔΙΔΡΓΧΝ,ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝΚΑΙΤΠΗΡΔΙΧΝ(ΠΡΟΑΡΜΟΓΗΣΙΟΓΗ

ΓΙΔ 2014/24/ΔΔ ΚΑΙ 2014/25/ΔΔ» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 27, 54 & 221. 

 Σν ππ΄αξηζκ. 10194/18-4-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθ. Τπ. θαη ηα 

ζπλεκκέλα απηνύ. 

 Σελ αξηζκ. 76/2018 κειέηε ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Πύξγνπ ηεο  

πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ & ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ 

ΞΟΝΠΘΟΝΠΡΖΟΥΛ ΠΡΖ ΛΝΡΗΑ ΞΙΔΟΑ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΞΟΝΒΙΖΡΑ 

ΙΗΚΔΛΑ ΘΑΡΑΘΝΙΝ». 

 Σελ ππ’αξ.: 247/2021/2862/10-11-2021 (ΑΓΑ:6Ρ6ΗΟΛΚΑ-8ΦΓ) απόθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Ξχξγνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 

 

 Ρελ ππ’ αξηζκ. 143/2022/561/14-3-2022 (ΑΓΑ:6Ρ4ΔΝΙΘΑ-1ΥΠ) απφθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Ξχξγνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022. 

 

 Ρν αξηζκ.πξση.: 2782/4-11-2021 πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Ξχξγνπ (ΑΓΑΚ 21REQ009475581). 

 

 Σελ ππ΄αξ. 2014/30-8-2021 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε  

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Οκόθσλα απνθαζίδεη 

 

Α)Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΝΔΩΝ ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΩΝ ΣΗ ΝΟΣΙΑ 

ΠΛΔΤΡΑ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΣΑ ΛΙΜΔΝΑ ΚΑΣΑΚΟΛΟΤ» 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 100.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% 

φπσο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππ’αξ. 76/2018 κειέηε ε νπνία ζεσξήζεθε απφ 

ηελ Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

[Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο επηζπλάπηνληαη ζην 

παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο] 

 

ΑΔΑ: 6ΩΑ0Ω17-ΘΜΒ



Β) πγθξνηεί επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, απνθιεηζηηθά γηα ηε ζχκβαζε «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΝΔΩΝ ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΩΝ ΣΗ ΝΟΣΙΑ ΠΛΔΤΡΑ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ 

ΠΡΟΒΛΗΣΑ ΛΙΜΔΝΑ ΚΑΣΑΚΟΛΟΤ», απνηεινχκελε απφ ηνπο θ.θ.: 

 

 

 

Γ) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ  δηαγσληζκνχ κε αλνηθηή δηαδηθαζία θάησ ησλ νξίσλ θαη 

θαζνξίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εμήο: 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ  

Πόλθ ΠΤΡΓΟ  

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 27131 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS  

Σθλζφωνο 26213 62411-425 

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  infokatakoloport@gmail.com, 
npdd@1489.syzefxis.gov.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ 2621362411-425, 2621362607 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://katakoloport.gr/ 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Ρακείν Ξχξγνπ θαη αλήθεη 

ζηνλ Γεκφζην Ρνκέα ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/14. 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ Ιηκέλα 

Θαηαθφινπ. 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

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

& δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 

β) Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο (εθεμήο ΔΠΖΓΖΠ), ην 

νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε δηαδηθηπαθή πχιε 

(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 

γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα 

γεληθή δηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL): www.cityofpyrgos.gr  

δ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ 

πνπ δελ είλαη γεληθψο δηαζέζηκα. Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη 

δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή 

ζηελ δηεχζπλζε (URL): www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 τοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία των άρκρων 27 & 264 του ν. 
4412/16.  

 

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Ζ δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΓΖΚΝΡΗΘΝ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ 

Ξχξγνπ  θαηά ηα νηθνλνκηθφ έηνο 2022.  Γηα ην ιφγν απηφ εθδφζεθε νη 

θαησηέξσ απφθαζε: 

 Αξηζκ.πξση.2862/10-11-2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: 

6Ο6ΖΝΙΘΑ-8ΤΓ) πνζνχ 99.970,01 € ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ  Ξχξγνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 θαη 

εηδηθφηεξα ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 30.6662.013 κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ 

ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΟΝΠΘΟΝΠΡΖΟΥΛ ΠΡΖ ΛΝΡΗΑ ΞΙΔΟΑ ΡΝ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofpyrgos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΞΟΝΒΙΖΡΑ ΡΝ ΙΗΚΔΛΑ», ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην 

Κεηξψν Γεζκεχζεσλ κε α/α 247. 

 Αξηζκ.πξση 561/14-03-2022 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

(ΑΓΑ:6Ρ4ΔΝΙΘΑ-1ΥΠ) πνζνχ 99.934,21 € ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ  Ξχξγνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 θαη εηδηθφηεξα ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 30.6662.013 

κε ηίηιν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΟΝΠΘΟΝΠΡΖΟΥΛ 

ΠΡΖ ΛΝΡΗΑ ΞΙΔΟΑ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΞΟΝΒΙΖΡΑ ΡΝ ΙΗΚΔΛΑ», ε 

νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεηξψν Γεζκεχζεσλ κε α/α 143 

Η παξνύζα ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από Πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ( ΑΔ2017 Ε 18900029) . 
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1.3 υνοπτικι Περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ  

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει τθν προμικεια, τοποκζτθςθ και 

πιςτοποίθςθ εννζα (9) Πλωτϊν Κυλινδρικϊν, Ελεφκερα περιςτρεφόμενων 

Προςκρουςτιρων Αφροφ (foam fenders). Η τοποκζτθςθ κα γίνει  ςτθ νότια πλευρά 

του κεντρικοφ προβλιτα. Η προμικεια περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα υλικά 

ανάρτθςθσ και αγκφρωςθσ ωσ περιγράφονται ςτθν τεχνικι περιγραφι και ςτο τεφχοσ 

των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 

Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 34931000-2 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατό χιλιάδων  ευρϊ 
(100.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 
80.640,00 , ςτρογγυλοποίθςθ 5,16€ & ΦΠΑ: 19.354,84 €). 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ μζχρι τθν οριςτικι παράδοςθ – υπό τισ προχποκζςεισ που τίκενται ςτο 

τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν - των υπό προμικεια ειδϊν, θ οποία κα πρζπει 

να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ ζξι (6) μθνϊν. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη ηηο θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο 

ηζρχνπλ θαη ηδίσο (γεληθέο δηαηάμεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ & άιιν ζεζκηθφ 

πιαίζην): 

 ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/08-08-2016 ηεχρνο 1ν) «ΓΖΚΝΠΗΔΠ 

ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΔΟΓΥΛ, ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΠΡΗΠ 

ΝΓΖΓΗΔΠ 2014/24/ΔΔ ΘΑΗ 2014/25/ΔΔ)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη 

 ηνπ Λ.4782/2021 (ΦΔΘ 36/09-03-2021 ηεχρνο 1ν) «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ, 

ΑΞΙΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ΡΝ ΟΘΚΗΠΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΥΛ 

ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ, ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΡΝΠ 

ΡΝΚΔΗΠ ΡΖΠ ΑΚΛΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΓΗΑ 

ΡΖΛ ΑΛΑΞΡΜΖ, ΡΗΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΑΗ ΡΖΛ ΓΔΗΑ», ζχκθσλα κε ηνλ ρξφλν 

έλαξμεο ηζρχνο θάζε άξζξνπ 

 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/08-06-2006 ηεχρνο 1ν) «ΘΟΥΠΖ ΡΝ 

ΘΥΓΗΘΑ ΓΖΚΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 
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 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/07-06-2010 ηεχρνο 1ν) «ΛΔΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ 

ΡΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ – 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ» 

 ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/13-07-2010, ηεχρνο 1ν) «ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΖΠ 

ΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ ΚΔ ΡΖΛ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΛΝΚΥΛ ΘΑΗ ΞΟΑΜΔΥΛ 

ΡΥΛ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΥΛ, ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ 

ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ {ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ} ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» 

 ηνπ Λ.4622/2019 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & 

δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  

 ηνπ Λ.4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ 

Ππλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξν ζπκβαηηθφ 

έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, 

δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324 – 337  

 ηνπ Λ.4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ…»  

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ.11389/1993 (Β’ 185) ηνπ πνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ  

 ηνπ Λ.3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ Λ.4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη ελαξκφληζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα 

ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζην πιαίζην δεκνζίσλ ζπβάζεσλ θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ Ξ.Γ. 39/2017 (Α’ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ 

πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο ΑΔΞΞ» 

 ηεο αξηζκ.76928/09-07-2021 (ΦΔΘ 3075/13-07-2021 ηεχρνο 2ν) Θ..Α. 

«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο  ηνπ Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ  Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)» 

 ηεο αξηζκ.64233/08-06-2021 (ΦΔΘ 2453/09-06-2021 ηεχρνο 2ν) Θ..Α. 

«Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο 

εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» (εθεμήο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη 

πεξεζίεο) 
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 ηεο αξηζκ. νηθ.60967 ΔΜ 2020 (B’ 2425/18-06-2020) Θ..Α. «Ζιεθηξνληθή 

ηηκνιφγεζε ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ 

Λ.4601/2019»  

 ηεο αξηζκ.63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) Θ..Α. «Θαζνξηζκφο εζληθνχ 

κνξθφηππνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ» 

 ηνπ Λ.3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (ΓΔΚΖ) θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο» 

 ηνπ Λ.4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

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

άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ Ξ.Γ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ.4152/2013 (Α’ 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16-02-2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

 ηνπ  Λ.4727/2020 (Α’ 184) «Τεθηαθή δηαθπβέξλεζε (ελζσκάησζε ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία ηεο νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο νδεγίαο (ΔΔ) 

2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο (ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ 

δίθαην ηεο νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνπ Ξ.Γ. 28/2015 (Α’ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» 

 ηνπ Λ.2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

 ηνπ Λ.2690/1999 (Α’ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1, 2, 7, 11 θαη 13 έσο 15 

 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

(Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119 

 ηνπ Λ.4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 

Σαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ ζε εθηέιεζε ησλ 

αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, 

εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη 

ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο (εηδηθφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην): 

 ηελ 76/2018 κειέηε κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λέσλ 

πξνζθξνπζηήξσλ ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ πξνβιήηα Ιηκέλα 

Θαηάθνινπ» πξνυπνινγηζκνχ 100.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 

24%, φπσο ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ην Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Ρακείν 

Ξχξγνπ. 

 ηνπ αξηζκ.πξση: 2782/04-11-2021 πξσηνγελνχο αηηήκαηνο, ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Ξχξγνπ, φπσο θαηαρσξήζεθε ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. (ΑΓΑΚ. 

21REQ0094755812021-11-04)  

 Σθν 26/2022 Απόφαςθ  του Δ.. του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Πφργου περί 

ζγκριςθσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

και των όρων αυτοφ θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη 

θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ  

   Ρελ αξηζκ.82/22-06-2021 Απόφαςθ  του Δ.. του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ 

Σαμείου Πφργου περί  Ζγκριςθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ με Διμο Πφργου για 

το ζργο: Προμικεια και τοποκζτθςθ νζων προςκρουςτιρων ςτθν νότια πλευρά 

του κεντρικοφ προβλιτα του λιμζνα Κατακόλου   

1.5 Προκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ζηηο 17-06-

2022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 23:59:59. Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε 

ρξήζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ 

(ΔΠΖΓΖΠ) Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο ηνπ  ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ (δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr). 

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε 

(15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο 

ζην ΘΖΚΓΖΠ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 § 1 ηνπ 

Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Δθμοςιότθτα 
ΓΗΑΘΖΟΜΖ Θαηαρσξείηαη ζην Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π., ζην ΝΞΠ Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. 

θαη αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) 

www.cityofpyrgos.gr ζηε δηαδξνκή: ΔΞΗΘΑΗΟΝΡΖΡΑ ---

► ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ – ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ – ΚΔΙΔΡΔΠ.  

 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ Αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν (http://et.diavgeia.gov.gr/ – 

Ξξφγξακκα ΓΗΑΓΔΗΑ), ηνηρνθνιιάηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηνπηθφ 

ηχπν. Νη δαπάλεο δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηνλ  αλάδνρν 

θαη επηκεξίδνληαη, αλά ηκήκα, αλαινγηθά θαη κε βάζε ηελ 

εθηηκψκελε αμία θάζε ηκήκαηνο. 

 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηαρσξνχληαη ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) www.cityofpyrgos.gr ζηε δηαδξνκή 

ΔΞΗΘΑΗΟΝΡΖΡΑ  ΞΟΝΘΖΟΜΔΗΠ – ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΗ – ΚΔΙΔΡΔΠ.   

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

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

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

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

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

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ.4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 

ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

β)Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε 

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

ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

http://www.cityofpyrgos.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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γ)Ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γενικζσ Πλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 § 1 πεξηπη. 14  ηνπ Λ.4412/2016 είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα: 

 ε 76/2018 κειέηε ηνπ Γεκνηηθνχ ιηκεληθνχ Ρακείνπ, φπσο ζεσξήζεθε απφ 

ηε ππεξεζία  ηνπ ΓΙΡ Ξχξγνπ. 

 ε δηαθήξπμε 

 ην Δπξσπατθφ Δληαίν  Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.)  

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλίζεηο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα τησ φμβαςησ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή 

ππνβνιή, εθηεινχληαη κε  ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη 

δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηε δηεχζπλζε (URL) www.promitheus.gov.gr 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαζψο θαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ 

Γήκνπ Ξχξγνπ ζην δηαδίθηπν (URL)  www.cityofpyrgos.gr 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίςεων 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην 

αξγφηεξν 10 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, δει. έσο θαη ηελ Σξίηε  7-06-2022 θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ην ΔΠΖΓΖΠ,  ην αξγφηεξν έσο θαη ηελ 

Παξαζθεπή 10-06-2022. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην 

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Ρν ειεθηξνληθφ αξρείν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, 

δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνζθνξψλ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν 

ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ.   

 Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ 

ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην Θ.Ζ.Κ.Γ.Ζ.Π. 

2.1.4 Γλώςςα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ  

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη πξνζθνξέο, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο,  θαζψο θαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ρα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

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

θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν 

αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  
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Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ 

ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

2.1.5 Εγγυήςεισ 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1 εθδίδνληαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β’ θαη γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Λ.4364/2016 (Α’ 13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο 

ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε – κέξε ηεο ΠΓΠ θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα 

ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α)ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο, β)ηνλ εθδφηε, γ)ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 

απεπζχλνληαη, δ)ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε)ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε 

εγγχεζε, ζη)ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε 

έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ)ηνπο 

φξνπο φηη: αα)ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 

εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

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

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε)ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ)ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η)ηελ αλάιεςε 
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ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ πεξίπησζε αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ’ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο 

εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ 

πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε 

ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη 

πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα 

απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο 

ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν 

κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε 

επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ 

ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα (Ξαξάξηεκα 2). 

 

2.2 Δικαίωμα υμμετοχισ - Κριτιρια Ποιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ 

ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 

5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  
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δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Πην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο ΠΓΠ, 

θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε 

Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ 

επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ηεο Έλσζεο. 

2. Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη 

ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη απφ 

ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη 

εηο νιφθιεξνλ. 

 

2.2.2 Εγγφηςη ςυμμετοχήσ 

2.2.2.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

(πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

1% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ Γήκνπ Ξχξγνπ. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡ/ΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΟΟ  

ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1   

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο 

κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηεο παξαγξάθνπ 2.4.5 ηεο 

παξνχζαο, ήηνη ηνπιάρηζηνλ κέρξη 17-07-2023 άιισο ε πξνζθνξά 
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απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, 

λα δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη 

ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ.  

2.2.2.2 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 § 3 ηνπ Λ.4412/2016. 

2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ:  

α)απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο,  

β)παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8  

γ)δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2),  

δ)δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,  

ε)ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 § 1 

πεξίπησζε 46 ηνπ Λ.4412/2016,  

ζη)δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα 

εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο 

πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί,  

δ)ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 

Λ.4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔΠ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ 

ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
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2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 

πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ 

πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε 

ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1 Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε γηα έλα από ηα αθόινπζα εγθιήκαηα:  

α)ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

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

θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 

2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 

ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 

γ)απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θιπ) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β 

(απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη 
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ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (Λ.2960/2001, Α’ 

265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 

ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 

(Α’ 103), 

δ)ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο 

Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 

ηεο 15εο Καξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο – πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 

88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ Λ.4689/2020 (Α’ 103), 

ε)λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 20εο Καΐνπ 2015, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ.648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ Λ.4557/2018 

(Α’ 139),  

ζη)παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 

323Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

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

νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 
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εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

 ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο 

δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

 ζηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ, ηνλ θαηά 

πεξίπησζε  λφκηκν εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) έσο ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή 

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

ακεηάθιεηε απόθαζε.  

 

 

2.2.3.2 ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

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

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί 

απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, 

ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ή 

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

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2  

ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή 

εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 
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2.2.3.3 

2.2.3.4 Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο, νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο 

αθόινπζεο θαηαζηάζεηο:  

α)εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 18 § 2 ηνπ 

Λ.4412/2016, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

β)εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

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

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

δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

γ)εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

Λ.3959/2011 πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, 

ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ)εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

24 ηνπ Λ.4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, 

ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

ε)εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε 

ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ 

Λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, 

κέζα,  

ζη)εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  
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δ)εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

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

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο,  

ε)εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

ζ)εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ. 

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

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

έηε από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηώλεη ην ζρεηηθό 

γεγνλόο. 

2.2.3.5 

2.2.3.6 Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ 

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

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

2.2.3.7 Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 

β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα 

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

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί 

λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ 

αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο 

κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο 

αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη 

κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ 

πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
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ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα 

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

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 

γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 

αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ 

ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.8 Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 

επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 73 § 8 θαη 9 ηνπ Λ.4412/2016. 

2.2.3.9 Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε 

ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   

 

 

 

Κριτήρια Επιλογήσ  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή 

βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.   

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI 

ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ.4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη 

ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  
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Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ ή Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

 Λα έρεη κέζν θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ ηνπιάρηζηνλ 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππφ αλάζεζε 

Ξξνκήζεηαο  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, γηα ηα έηε 2019, 

2020 θαη 2021 θαη λα παξνπζηάδεη θεξδνθνξία αλά έηνο. 

Ν ππνινγηζκφο γηα ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ 

θαζαξή αμία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.     

 Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ππνβάιιεη Αληίγξαθα ή 

απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ γηα ηα έηε 2019, 2020 θαη 2021 θαη θαηά ην δηάζηεκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ  ηξηψλ (3) εηψλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Υο ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, ν πνςήθηνο 

Αλάδνρνο, πξέπεη λα δηαζέηεη νξγάλσζε θαη δνκή  ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα 

αληεπεμέιζεη πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα, ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππφ 

αλάζεζε Πχκβαζεο. 

O νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ κε ηελ 

εμεηδηθεπκέλε ηερληθή γλψζε – θαηάξηηζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ πξνζθξνπζηήξσλ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρηνχλ απφ 

ηνλ Φνξέα.  

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ήηνη ηεο πξνκήζεηαο ή/θαη ησλ πισηψλ κεηαθνξψλ 

ή/θαη ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε 

πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο:  

 Ππλνπηηθή εηαηξηθή παξνπζίαζε φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ε 

Δπηρεηξεκαηηθή δνκή  ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. 

  Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά 

ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν 

ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, 

ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 

ζχκβαζεο. 
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 Θαηάινγν ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

σο αλάδνρνη ή ππεξγνιάβνη απηψλ,  κε αλάινγν θνξέα ηνπ δεκνζίνπ 

(Νξγαληζκφ ιηκέλα ή Ιηκεληθφ Ρακείν) ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ, 

κε κλεία: 

 ηνπ παξαιήπηε 

 ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο - ιήμεο ηεο ζχκβαζεο 

 ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο 

Ν θαηάινγνο πξνηείλεηαη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή : 

Α/Α Ξειάηεο Αλάδνρνο Πχληνκε 

Ξεξηγξαθή  

Γηάξθεηα 

Δθηέιεζεο 

Ξξνυπνι

νγηζκφο 

Ξαξνχζα 

Φάζε 

Ξαξαηεξήζεηο 

        

          

  

Νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά (βεβαηψζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο)  

Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ πξνζθέξνληνο ζηα 

αλσηέξσ ζέκαηα.  

Πεκεηψλεηαη φηη, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ηεο 

αθξίβεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ δειψζεσλ κε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο 

πξνζδηνξηζκέλνπο πειάηεο, ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη ν πνςήθηνο Αλάδνρνο. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

νθείινπλ λα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα 

γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ 

ηθαλνηήησλ, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ: 

 πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν 

ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ή άιιν ηζνδχλακν. 

 πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζύκθσλα κε ην 

πξόηππν ISO 14001:2008 ή λεφηεξν ή άιιν ηζνδχλακν.  

 πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, 

ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 18001:2008 ή λεφηεξν ή άιιν 

ηζνδχλακν.  

 πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ, ζύκθσλα κε 

ην πξόηππν ISO 27001:2013 ή λεφηεξν ή άιιν ηζνδχλακν.  

  

Ρα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππν ή ζε λφκηκα 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα 

δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΠΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Ππλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε ( European Cooperation for Accreditation -EA 

) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο 

ΑΔΑ: 6ΩΑ0Ω17-ΘΜΒ



(M.L.A.) θαη λα έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο 

κε απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ 

θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ 

αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε 

νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο 

θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα 

ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ 

θνξέσλ. 

Ζ εθηέιεζε ησλ θάησζη εξγαζηψλ/θαζεθφλησλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηα Ξαξαξηήκαηα Η Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο θαη ΗΗ Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ 

έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε 

απηή. 

 

2.2.9   Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 

2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔΠ, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο 

ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 105 

ηνπ Λ.4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε. 
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Πηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε 

ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα 

απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο 

δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή 

γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ θαη κέρξη ηελ 

εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη 

πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α)δελ 

βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β)πιεξνχλ 

ην θξηηήξην επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4  ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνπλ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην 

πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 § 1 θαη 3 ηνπ Λ.4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν 

Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα 

Ξαξάξηεκα Η, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηνπ Λ.1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 

εληχπνπ  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1. 

Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΠ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα 

ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηε 

ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔΠ. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία 

ππνβάιιεη καδί κε απηφ. 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο 

δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 
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απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην 

ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ 

ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν 

θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην 

ΔΔΔΠ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην ΔΔΔΠ 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο 

ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ 

ΔΔΔΠ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 73 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο θαη 

ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε 

ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ 

πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ γηα ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε 

πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Λ.3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε γ’ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ 

πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (πεξηπηψζεηο α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Λ.4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 

έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ κε ην 

νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο 

φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, 

θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 

2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ 

δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2 απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, 

ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 

ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 

νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή 

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

δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν 

ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 

εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο 

(ΔΔΔΠ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε 

ζπλαίλεζεο.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.1.4 ηεο παξνχζαο.  

Β1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηα  δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη  παξαθάησ. 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο – κέινο ή ρψξα δελ 

εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα 

πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β’ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα 
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αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, 

φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 

έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β’ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζαο. Νη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 

δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ 

άξζξνπ 81 ηνπ Λ.4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α)Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ 

ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 

2.2.3.1 ηεο παξνχζαο. 

β)Γηα ηελ παξάγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο – κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ 

ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπ.. 

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν 

απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. 

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ 

πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ.  
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iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ 

πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

γ)Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4 πεξίπησζε β’ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο – κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην 

Ξξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή 

εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  Γηα ηηο ΗΘΔ 

πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ πεξί κε έθδνζεο 

απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ 

γηα ηηο ΔΞΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν 

δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii)Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο «Πηνηρεία Κεηξψνπ/Δπηρείξεζεο» απφ ηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο 

απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε 

αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν 

Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην 

αξκφδην Ξξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

έσο ηηο 31.12.2021 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία 

απφ ην ΓΔΚΖ. 

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

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 

νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε)Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ 

νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

ζη)Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5 δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ 

κεηνρψλ, πνπ θαζνξίδνληαη θαησηέξσ, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη 

αλψλπκε εηαηξία ή λνκηθφ πξφζσπν ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ 

ζπκκεηέρεη αλψλπκε εηαηξεία ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο αιινδαπήο πνπ 
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αληηζηνηρεί ζε αλψλπκε εηαηξεία (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ παξ. 2.2.3.5 ηεο παξνχζαο αλσηέξσ).  

B2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε 

θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Λ.4412/2016, κε 

ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, 

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

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 

αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην 

Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ 

ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ ΓΔΚΖ ησλ σο άλσ Δπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε 

άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο 

απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί 

έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηόο 

εάλ, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, θέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ηζρύνο. 

Β3. 

Β4. 

Β5. 

Β6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή 

πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη 
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ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 

έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ, έθηνο 

αλ απηό θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ηζρύνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζην ΓΔΚΖ, πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην 

νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.   

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

πξνζψπνπ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΚΖ, εθόζνλ έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο 

θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΘ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ, 

αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε/πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ 

θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ 

έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ 

πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία 

απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθόζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα 

πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία 

ΑΔΑ: 6ΩΑ0Ω17-ΘΜΒ



δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 

θιπ), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

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

εθπξνζψπνπ. 

Β7. 

Β8. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 19 § 2 

ηνπ Ν.4412/2016. 

Β9. 

Β10. 

Β11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, 

εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή 

ηνπο,  

 νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά: βάζεη ηηκήο. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Περιεχόμενο Προςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολήσ προςφορών 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηε ζπληαρζείζα κειέηε, γηα ην ζχλνιν ηεο 

πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο/ηκήκα. Γελ 

επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε 
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έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε 

εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολήσ προςφορών  

2.4.2.1 Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζην Λ.4412/2016, θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 36 

§ 5 ηνπ Λ.4412/2016 εθδνζείζα αξηζκ.64233/08-06-2021 (ΦΔΘ 2453/09-06-

2021 ηεχρνο 2ν) Θ..Α. «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάζεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ 

επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ,  ην νπνίν 

ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ 

ζην ΔΠΖΓΖΠ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 § 2β ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο. 

2.4.2.2 Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ βεβαηψλεηαη 

απηφκαηα απφ ην ΔΠΖΓΖΠ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

σο άλσ Θ..Α. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, 

δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΠΖΓΖΠ. Πε πεξηπηψζεηο 

ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα 

ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.3 Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα 

αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Θ..Α. ΔΠΖΓΖΠ 

Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο:  

α) Έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν 

ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

β) Έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ 

έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ 

Λ.4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 

εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή 

δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 

κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή 

ηεο. 

2.4.2.4 Δθφζνλ νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, 

κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ζηελ 

ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) 

ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ 

ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ρα ειεθηξνληθά 

αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 37 § 2 πεξ. β’) θαη 

επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  
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μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

ζε απηφλ.   

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ 

απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα πξφζζεηα, 

ζε ζρέζε κε ηηο αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.4, ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά). 

2.4.2.5 Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο 

πξνζθνξάο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ 

(ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, σο εμήο: 

Ρα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α)είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ Λ.4727/2020 (Α’ 184) πεξί 

ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, 

εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille, 

β)είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27 ηνπ Λ.4727/2020 (Α’ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα, 

γ)είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ.2690/1999 (Α’ 45), 

δ)είηε ηνπ άξζξνπ 37 § 2 ηνπ Λ.4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   

ε)είηε ηνπ άξζξνπ 92 § 8 ηνπ Λ.4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο 

δήισζεο ζηελ πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ.  

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ θαη ελεκεξσηηθά θαη 

ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηε δηαδηθαζία θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ 

αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.  
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Έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 3.1 ηεο παξνχζαο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή (Γεκαξρείν Ξχξγνπ – Γξαθείν 

Ξξσηνθφιινπ, Ξαηξψλ θαη Ρ.Ξεηξνπνχινπ, ΡΘ 27131 Ξχξγνο Ζιείαο), ζε 

έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ/νχο θάθειν/νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν 

απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη: 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

απηή εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 § 2 ηνπ 

Λ.2690/1999,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ 

θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ.2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο 

Σάγεο (Apostille), ή πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ 

δηθεγφξν.  

Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηε 

ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Λ.4412/2016. 

Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε 

ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ.1497/1984 (Α’ 188), 

εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ 

Ππλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Ξξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη 

ζπλάςεη ε Διιάδα {ελδεηθηηθά «Πχκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Θχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο Λ.1548/1985), «Πχκβαζε 

πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 

15.09.1977» (θπξσηηθφο Λ.4231/2014)}. Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ 
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εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 

2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, 

ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη 

γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. 

Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 § 2 πεξ. β’ ηνπ Λ.2690/1999 

«Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην 

άξζξν 1 § 2 ηνπ Λ.4250/2014. 

Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη 

ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ 

θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

κεηά απφ γλψκε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε 

ηνπ σο άλσ θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Ρν βάξνο απφδεημεο 

ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Ρν εκπξφζεζκν 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ πξνζθφκηζε 

ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο,  ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ 

δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ», ηα ζρεηηθφ 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο 

ηαρπδξνκείνπ – ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

(εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά»  

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα 

ππφ α) θαη β) ζηνηρεία:  

α)Ρν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 79 § 1 θαη 3 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε 

κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.  

β)Ρελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ 

Λ.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο.   

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔΠ,  ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα  1).  

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ή άιιεο ζρεηηθήο 

ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔΠ. Νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν 

ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Ρν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ε ηπρφλ 

ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε δ’ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ηελ 

………………………….. κειέηε, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε 

http://www.promitheus.gov.gr/
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θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, κε βάζε ην θξηηήξην 

αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθώο αλαθεξόκελα ζηελ κειέηε.1 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα πξφζζεηα, ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.4, ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία 

(ηδίσο  ηερληθή πξνζθνξά).  

2.4.4 Πεξηερόκελα θαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» / Σξόπνο 

ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ      

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ 

παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο.  

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα πξφζζεηα, ζε ζρέζε κε ηηο 

αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.4, ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία 

(ηδίσο  νηθνλνκηθή πξνζθνξά). Ρν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (Γηα πξφζβαζε ζην ελ ιφγσ 

έληππν βι. παξάγξαθν 1.1 α) θαη 1.6 ηεο παξνχζαο). 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο επί 

ησλ ηηκψλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

Δθφζνλ ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

δελ κπνξεί λα απνηππσζεί πνζνζηφ έθπησζεο, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ σο άλσ ειεθηξνληθή θφξκα, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή, κε ηξία 

δεθαδηθά ςεθία πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ.   

Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, 

έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 

πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε 

                                                           
1 Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ 

ηερληθή θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ηεύρε ηεο ζπληαρζείζαο κειέηεο. 
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κνξθή PDF, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην  

αλαγξαθφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

φπσο απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΞΑ, γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ/εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ  θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη 

δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  

 δελ δίλεηαη ηηκή ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε επξψ πξνο μέλν 

λφκηζκα,  

 δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

άξζξνπ 102 ηνπ Λ.4412/2016 θαη  

 ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε 

κειέηε. 

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην 

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

παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 72 § 1  ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2 ηεο παξνχζαο, 

θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 

αξρηθή δηάξθεηα. Πε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ 

απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη 

πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 
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Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, 

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

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί 

παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

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

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.  

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

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

α)Ζ νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηερφκελν 

πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β)Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο 

ή ηεθκεξίσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

ΔΔΔΠ, εθφζνλ απηέο δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, 

απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

γ)Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, 

εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη 

ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ Λ.4412/2016. 

δ)Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. 

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

πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο 
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παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο (άξζξν 73 § 4 πεξίπησζε γ’ 

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

θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη)Ζ νπνία είλαη ππφ αίξεζε. 

δ)Ζ νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο.  

ε)Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη 

αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 88 ηνπ Λ.4412/2016. 

ζ)Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηηο ηζρχνπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

η)Ζ νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

ηα)Ζ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη 

απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ 

Λ.4412/2016, 

ηβ)Δάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ.4412/2016, πνπ 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε 

πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. έσο 2.2.8 πεξί θξηηεξίσλ 

επηινγήο. 

ηγ)Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 

Λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 79 ηνπ Λ.4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ 

ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποςφράγιςη προςφορών 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  

αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (επηηξνπή δηαγσληζκνχ) πξνβαίλεη 

ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Λ.4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο 

ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ – ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ 

«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ηελ Πέκπηε 23-06-2022 θαη ώξα  10:00 

πκ (ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ).      

Πην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη 

πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε  πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

ε αλαζέηνπζα αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΠΖΓΖΠ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 

ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη 

πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή 

εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 

ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα 

ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) 

εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε 

απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή 

δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο 

ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο 

πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη’ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο 
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δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο 

εμαθξηβψζηκα. 

Δηδηθφηεξα: 

α)Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 § 1 ηνπ Λ.4412/2016. Πε πεξίπησζε 

παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο  εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο 

έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ 

πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα απνζθξάγηζεο, ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν 

εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.   

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία 

επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΠΖΓΖΠ. 

Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα 

έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. 

β)Κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ 

πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ 

ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ 

νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

γ)Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθφ 

ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο 
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θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 

ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε 

απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 ηνπ Λ.4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα 

ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή 

ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. Πε 

θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα 

ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ 

κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ 

αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη 

παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο 

ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 

Πηε ζπλέρεηα, εθόζνλ ην απνθαηλόκελν όξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά, εθδίδεηαη απόθαζε γηα ηα  

απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 ηνπ Λ.4412/2016 

θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ. Η απόθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ δελ θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηώλεηαη ζηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ – 

δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 
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Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη 

ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ,  θαη ηνλ θαιεί 

λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ 

πνηνηηθήο επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4 απηήο. 

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ 

παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 

κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 

ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην 

αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη 

κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή 

θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο 

πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα 

πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε 

ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ 

Λ.4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 

ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα 

αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα 
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ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο 

γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Λ.4412/2016, σο 

αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ 

ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ Λ.4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 

ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο 

(ΔΔΔΠ)  είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή  

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, 

δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε πιήξσζε κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε 

δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί,  νη 

νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ 

δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο 

κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή 

δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 
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δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α)δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β)πιεξνί ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 – 2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία 

καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε 

ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ 

(παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλόκελν όξγαλν 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απόθαζεο είηε γηα ηελ 

θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

 

3.3 Καηαθύξσζε – ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1 Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο 

εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ 

νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ.4412/2016 (πεξί 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).    

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ», 

ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 72 § 

1 ηνπ Λ.4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ Λ.4412/2016, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ ζηα «ΠΛΖΚΚΔΛΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ». Κεηά ηελ 

έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ 
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επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ 

απφθαζεο. 

3.3.2 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε 

πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη  ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ 

Λ.4412/2016, 

γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ 

Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324 έσο 327 ηνπ Λ.4700/2020 

θαη  

δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη 

έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Λ.4412/2016, ζηελ νπνία 

δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ.4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο 

κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ε νπνία 

εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία  δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη 

ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

ζηνλ αλάδνρν. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζα ζπλαθζνύλ επί κέξνπο ζπκβάζεηο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(έλα ζπκθσλεηηθό γηα θάζε θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, όπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.1 ηεο παξνύζαο).  

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

ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ 

ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε 

ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, 

ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ηνπ ΑΘ. 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) 

εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή 

αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 

198 ηνπ ΑΘ. 

 

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο – πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή δηθαζηηθή 

πξνζηαζία  

Α. Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία 

απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε 

ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή 

Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 ηνπ Λ.4412/2016 θαη 1 ηνπ Ξ.Γ. 39/2017, 

ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 

αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. 
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Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

α)δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά 

κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

β)δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ)δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο 

πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο 

ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην 

ΘΖΚΓΖΠ. 

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά 

πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε 

ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, 

φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ Ξ.Γ. 39/2017 θαη 

θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ» ζηελ 

ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ 

έλδεημε «ΞΟΝΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΦΓΖ» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Θ..Α. 

ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη 

παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Λ.4412/2016. Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ 

πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α)ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ, β)φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 

πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, γ)ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ 

πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο 

θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία 

δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε πξνδηθαζηηθήο 
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πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 20 ηνπ 

Ξ.Γ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ 

θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε 

ρνξήγεζεο απφ ην Θιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

366 § 1-2 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 15 § 1 – 4 ηνπ Ξ.Γ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) 

πξνζθνξά. 

Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ»:  

α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα 

απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, 

πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 § 3 ηνπ Λ.4412/2016 θαη 7 ηνπ Ξ.Γ. 

39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο 

φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά 

θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ έθζεζε απφςεψλ 

ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. Πηελ έθζεζε απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ έθζεζε απφςεσλ, ηηο παξεκβάζεηο θαη ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ 

θαηάζεζή ηνπο. 

δ) Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε 

κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Λ.4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, εθαξκνδφκελσλ 

αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 

απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ 
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ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή αλ ε ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή ηελ 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη 

ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε 

ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί 

αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε 

ηεο αίηεζεο αθχξσζεο.  

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε 

ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην σο άλσ 

αθπξσηηθφ δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνίεζε 

ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη 

ζπδεηείηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Ζ 

άζθεζή ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο 

απφ ηηο Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 372 § 4 εδάθηα γ’ – δ’ ηνπ Λ.4412/2016. Κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

αηηήζεσο αλαζηνιήο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δηαθφπηεηαη 

θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ν δηάδηθνο πνπ πέηπρε 

ππέξ απηνχ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, νθείιεη 

κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο απηήο, 

λα αζθήζεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθά αίξεηαη απηνδηθαίσο ε ηζρχο 

ηεο αλαζηνιήο.  

Γ. Γηαθνξέο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α)απφ 

πξάμεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, ή 

ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη εθ κέξνπο ηνπ πιήξεο γλψζε, κεηά ηελ 01-09-2021, 

β)απφ παξαιείςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ κέξνπο ηεο κεηά ηελ 01-09-2021, 

εθδηθάδνληαη κε ηηο λέεο εηδηθέο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ 

Λ.4412/2016 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 138 ηνπ Λ.4782/2021, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:  

Κε ην ίδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθά λα αζθεζεί αίηεζε αλαζηνιήο 

εθηέιεζεο θαη αθχξσζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο ΑΔΞΞ.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ 

δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ, εθ ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή 

ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 
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αίηεζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί 

δηαθνξεηηθά.  

3.5 Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο  

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

αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ.4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη 

αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή 

απνβεί άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ 

ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ.4412/2016, πεξί θαηαθχξσζεο θαη 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:   

α)ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί 

λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 § 3 

ηνπ Λ.4412/2016,   

β)αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ 

ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,  

γ)αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο,  

δ)αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε,  

ε)ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Λ.4412/2016, 

πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ,  

ζη)γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  
4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγύεζε πξνθαηαβνιήο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 § 4 ηνπ Λ.4412/2016, ην χςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή 

ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν 

ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5 ζηνηρεία 

ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5 ηεο 

παξνχζαο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ 

πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

γηα δεθαέμη (16) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά απφ ηελ 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή 

ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα 

κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

4.1.2  Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
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4.2 πκβαηηθό πιαίζην – εθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016, 

νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

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

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α’. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2  Πηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Λ.2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξαγξάθνπ 4.3.1 ηεο 

παξνχζαο, πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ.2939/2001. Ζ 

ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ 

αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Κεηξψν 

Ξαξαγσγψλ (ΔΚΞΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ν.ΑΛ. εληφο 

ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ.4412/2016 θαη 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΚΞΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε 

ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ.4412/2016. 

4.3.3 Ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:  

α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, 

παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη 

γλψζε, νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ 

θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο 

απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (πρ κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη 

κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ 

εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν 

αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή 

δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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

λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο 

ηεο επηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 221 § 11β ηνπ Λ.4412/2016.  

Κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 203 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2 ηεο παξνχζαο, φπσο 

θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6 – πιελ 

απηνχ ηεο πεξίπησζεο α’ – ε   αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ 

επφκελν, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ 

πξνηείλεη λα αλαιάβεη ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ 

πξνζθνξά πνπ απηφο είρε ππνβάιεη (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο). Ζ ζχκβαζε 

ζπλάπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο 

πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο.  
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 

δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, 

εθφζνλ: 

α)Ζ ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 132 

§ 4 ηνπ Λ.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

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

απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ 

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

ζχκβαζεο. 

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

παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 

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

Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

δ)Ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο 

παξνχζαο. 

ε)Ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο 

απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  

ζη)Ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηελ δέζκεπζε αθεξαηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ  4.3.3 ηεο παξνχζαο. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

 25% τθσ προςφερόμενθσ τιμισ με τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν 
προετοιμαςίασ τοποκζτθςθσ των προςκρουςτιρων  

 60% τθσ προςφερόμενθσ τιμισ με τθν τοποκζτθςθ των προςκρουςτιρων ςτο 
λιμζνα και  

 15% τθσ προςφερόμενθσ τιμισ με τθν παραλαβι από τθν αρμόδια επιτροπι 
του φορζα. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 § 4 ηνπ Λ.4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

θνξέα πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2 Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΞΑ, γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  
5.2.1 Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη 

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

αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

(επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο) ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:  

α)ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ.4412/2016 πεξί 

θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β)ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο 

ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ)εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά 

αγαζά ή δελ επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/2016, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 
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Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε 

θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε γ’ ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν 

εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ 

Λ.4412/20162 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή φριεζε. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία 

πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 

πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ 

ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο. 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 

ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α)Νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε. 

β)Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε 

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

ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν 

ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο 

απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ 

σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ 

δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε 

ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.  

γ)Θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ 

πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, αλαζέηνληαο ην 

αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
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ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ 

απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 

έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα 

λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ.4412/2016. Ρν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε 

ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΡΘΡ ΡΘΔ) x Ξ φπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ 

πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα 

κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Ρν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο 

ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 

ΡΘΡ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ 

πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν 

αλάδνρν. 

ΡΘΔ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ 

πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα 

κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Ξ = Ππληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ 

πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο 

ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01.  

Ν θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα 

κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ 

αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 

θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ 

έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Θψδηθα 

Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Ρν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

δ)Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ 

ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ 
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δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Ζ θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα 

επηβιεζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ Ξ.Γ. 

5.2.2 Αλ ην πξντφλ θνξησζεί – παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/2016, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  

Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ 

παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα 

θφξησζε – παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη 

παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο – παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο 

ηνπ αλαδφρνπ ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 

θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη 

ην απαηηνχκελν πνζφ. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 

αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 

θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ παξαγξάθσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ 

θνξέα εθπηψηνπ – Θπξψζεηο), 6.1 (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4 

(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή 

ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 

νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο 
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γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο 

αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην 

αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 11 

ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. 

Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ 

αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν 

αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 

πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, επηιχεηαη 

κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Ξεξηθέξεηαο, 

ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ Λ.4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε 

ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ 

Λ.4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, 

ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ 

απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα 

αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη 

δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ Λφκνπ 4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ 

λφκνπ θαη ην Ξαξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). Θαηά ηελ 
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δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 

έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

6.2.2. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε 

παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ 

απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 6.2.3 θαη 6.2.4. Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο 

παξαιαβέο. 

6.2.3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 

παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 

ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

6.2.4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 6.2.3 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο 

ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ απφθαζε. Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ 

απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 Λ. 4412/16. 

6.2.5. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη 

δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 6.2.2 ή 

πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.2.3, ζεσξείηαη φηη ε 

παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
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6.2.6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ 

πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε 

ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 6.2.1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή 

παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ 

ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

6.2  Παραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη 

δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ 

άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο 

άλσ λφκνπ θαη ηελ παξνχζα. Θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ 

δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί 

λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη 

πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε 

παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 

208 ηνπ λ. 4412/16. 

Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – 

δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα 

επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 

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

λ.4412/16. Ρα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο 

επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ 
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νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  

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

Ρν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη 

γηα ηα δχν κέξε. 

Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 

δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ 

ηε κειέηε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε 

θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην 

ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην 

ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ 

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

θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

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

πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ 

ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο 

πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο 

άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα 

ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 

εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο – αλαθνίλσζε θόξησζεο θαη 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό  

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε  

6.4.1 Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο 
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κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2 Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη 

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

ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ην πιηθφ πνπ απνξξίθζεθε κέζα ζηελ 

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

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3 Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο  2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Λ.4412/2016. 

 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

 

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ  
Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο 2 εηώλ, ν αλάδνρνο 

επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, 

νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ 

πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν 

θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά 

ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ 

απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

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

ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ 

πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

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

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην 

νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
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ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, 

ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο 

εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο 

παξνχζαο. Ρν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

6.7 Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογή τιμήσ. 

 

 
 
 

                                                     Πύξγνο, ……../…../ 2022  

   

                                                        Ο Γήκαξρνο 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΝΣΩΝΑΚΟΠΟΤΛΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου 

τθσ φμβαςθσ 

 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελλέα (9) πισηψλ 

θπιηλδξηθψλ, ειεπζέξα πεξηζηξεθφκελσλ πισηψλ πξνζθξνπζηήξσλ αθξνχ (foam 

fenders).  

Νη πξνζθξνπζηήξεο ζα είλαη πιήξεηο , κε φια ηα απαηηνχκελα πιηθά αλάξηεζεο 

ζηνλ πξνβιήηα Θαηαθφινπ. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ 

πξνβιήηα, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θξεπηδνηνίρσλ θαη ησλ πινίσλ θαηά ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπο. 

Όινη νη πξνζθξνπζηήξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ πιηθψλ αλάξηεζεο πξέπεη 

απαξαίηεηα λα είλαη θαηλνχξηνη θαη ακεηαρείξηζηνη, άξηζηεο πνηφηεηαο ρσξίο θαλέλα 

ειάηησκα ή αηέιεηα θαη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, νη ππφ πξνκήζεηα πξνζθξνπζηήξεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη ζηελ Ππκπιήξσζε ηνπ Φχιινπ Ππκκφξθσζεο ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ, αλαθνξηθά κε ηηο παξνχζεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο θαη ηελ 

ππνβνιή ηνπ ζηνλ θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά- 

 

 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΩΝ - ΠΛΩΣΟΙ 

ΠΡΟΚΡΟΤΣΗΡΔ ΑΦΡΟΤ 

Νη πξνζθξνπζηήξεο ζα είλαη θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο, επηπιένληεο κε γέκηζε 

αθξνχ (foam fenders). Ν πξνζθξνπζηήξαο ζα πεξηβάιιεηαη (εμσηεξηθφ 

πεξίβιεκα) απφ ειαζηνκεξή πνιπνπξεζάλε, κε ελζσκαησκέλεο εληζρχζεηο 

απφ λήκαηα πνιπεζηέξα ή λάπινλ, πνξηνθαιί ρξψκαηνο. Νη 

πξνζθξνπζηήξεο ζα αθνινπζνχλ ηε δηεζλή ηππνπνίεζε θαη ζα είλαη 
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θαηάιιεινη γηα ηελ παξαβνιή πινίσλ θξνπαδηέξαο (mega yachts) θαη 

ζθαθψλ αλαςπρήο 

 

Ν ξφινο ηνπο είλαη λα ιεηηνπξγνχλ παξεκβαιιφκελνη κεηαμχ δχν πινίσλ ή κεηαμχ 

πινίνπ θαη θξεπηδψκαηνο, απνξξνθψληαο κε αζθάιεηα ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

πξνζεγγίδνληνο πινίνπ.   

Ζ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα ζα είλαη ιεία, απφ ειαζηνκεξή πνιπνπξεζάλε ψζηε λα 

κελ αθήλεη ζεκάδηα ζην θχηνο ησλ πινίσλ θαη ζα έρεη πνξηνθαιί ρξψκα γηα 

θαιχηεξε νξαηφηεηα. Νη ελ ιφγσ πξνζθξνπζηήξεο δε ζα εληζρχνληαη κε εμσηεξηθφ 

ζχκπιεγκα - δίρηπ απφ αιπζίδεο θαη ειαζηηθά ψζηε λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο ζηα 

πινία πνπ παξεκβάινπλ. Νη ειθπζηηθέο δπλάκεηο αλάξηεζεο θαηά ηνλ άμνλα ηνπο 

ζα παξαιακβάλνληαη απφ θαηάιιειε αιπζίδα πιήξσο ελζσκαησκέλε ζηνλ αθξφ 

θαη ε φπνηα ζα ελψλεη ηα ηεξκαηηθά εμαξηήκαηα ζηηο δπν άθξεο ηνπ 

πξνζθξνπζηήξα. Ρέινο, ηα ηεξκαηηθά εμαξηήκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ζηξεπηήξα 

ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε πεξηζηξνθή ηνπ πξνζθξνπζηήξα θαηά ηνλ 

δηακήθε άμνλα ηνπ. 

 Όινη νη πξνζθξνπζηήξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ πιηθψλ 

αλάξηεζεο πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη θαηλνχξηνη θαη ακεηαρείξηζηνη, άξηζηεο 

πνηφηεηαο ρσξίο θαλέλα ειάηησκα ή αηέιεηα θαη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηνλ ζθνπφ 

πνπ πξννξίδνληαη . 

 

Πιήξεο  πεξηγξαθή ησλ Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

πξνζθξνπζηήξσλ θαζώο θαη ησλ πιηθώλ αλάξηεζεο βξίζθεηαη ζην ηεύρνο 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ην νπνίν είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

 

 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ 

(100.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: € 

Νγδφληα ρηιηάδεο εμαθφζηα ζαξάληα επξψ (80.640€) + ζηξνγγπινπνίεζε πέληε 

επξψ & δεθαέμη ιεπηά (5,16 €) +  ΦΞΑ : Γεθαελλέα ρηιηάδεο ηξηαθφζηα πελήληα 

ηέζζεξα επξψ & νγδφληα ηέζζεξα ιεπηά  (19.354,84€ ). 
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Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη Ραθηηθφο Ξξνυπνινγηζκφο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Ξχξγνπ.  

Ρν πνζφ ησλ 100.000,00€ πξνέξρεηαη απφ πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ έηνπο 2017.   

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α. : 30-6662.013 ζρεηηθή 

πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018  ηνπ Φνξέα. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Φφλλο υμμόρφωςθσ 
   

    

 

 

 

 

    
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

    
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΜΔΝΟΤ ΔΙΓΟΤ 

    

Α/Α 
ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι - 
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δ ΔΓΓΡΑΦΟ ή ΣΔΥΝΙΚΟ 

ΦΤΛΛΑΓΙΟ 

1 

1.2. ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

ΞΟΝΠΘΟΝΠΡΖΟΥΛ - ΞΙΥΡΝΗ 

ΞΟΝΠΘΟΝΠΡΖΟΔΠ ΑΦΟΝ 
  

2 1.2.1 Απαηηήζεηο απφδνζεο   

3 1.2.2 Γηακφξθσζε Ξξνζθξνπζηήξα   

4 1.2.3 Αθξφο Ξπξήλα Ξξνζθξνπζηήξα   

5 1.2.4 Διαζηνκεξέο ιηθφ Ξεξηβιήκαηνο    

6 
1.2.5 Ρεξκαηηθά Δμαξηήκαηα &  

1.2.6 Πχζηεκα Αλάξηεζεο 
  

7 1.2.7 Δγγχεζε   

8 1.2.8 Σξψκα   

9 1.2.9 Πήκαλζε   

10 1.3 Ξαξειθφκελα - Νδεγίεο   

    

   ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

   

Γηα ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα 
 
 
 
 
(ζθξαγίδα - ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI - ΕΕΕ 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) 

(πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή) 

Ιφγσ αζπκβαηφηεηαο ησλ ηχπσλ ησλ αξρείσλ, ην ΔΔΔΠ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα 

ινηπά ζπλεκκέλα αξρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV –  Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ 

 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ............. 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TIMH ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (€) 

1 Προμικεια, τοποκζτθςθ και 
πιςτοποίθςθ προςκρουςτιρων 
αφροφ, κυλινδρικισ διατομισ, 
ελεφκερα περιςτρεφομζνων 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο 
τεφχοσ των Σεχνικϊν 
Προδιαγραφϊν, και υλικά 
αγκφρωςθσ και λοιπά υλικά 
ςτιριξθσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ Παράρτθμα Ι και VII 

  

 ΦΠΑ   

 ΤΝΟΛΟ   

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩ 
ΠΡΟ ΦΠΑ  

 

 

 

Ημερομθνία:.................... 

 

 

 

για τον Οικονομικό Φορζα 

(ςφραγίδα - υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

Ι. «ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» 

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΤΡΩ 

Εκδότθσ:           

Ημερομθνία Ζκδοςθσ:         

Προσ το ......................... 

........................................ 

Εγγφηςη μασ υπ’ αριθμόν  ………………………..για ευρώ  …………………………….      

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

  ευρϊ υπζρ τθσ Εταιρείασ   , οδόσ   , αρικμόσ    (ή 

ςε περίπτωςη Ζνωςησ υπζρ των εταιριϊν (1)    ,(2)  , κ.λπ. ατομικά για 

κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν), δια τθν ςυμμετοχι τθσ εισ τον διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

τθσ   δια τθν παροχι υπθρεςιϊν……………………. με τθν υπ’ αρικμ………………..    

Διακιρυξθ. 

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 

απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Η Εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ ζνςταςθσ τθσ 

διηιςεωσ. 

Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςε τρεισ (3) 

θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν………………………………………   
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Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 
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ΙΙ. «ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ» 

 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότθσ:           

Ημερομθνία Ζκδοςθσ:         

Προσ το ............................ 

.......................................... 

Εγγφηςη μασ υπ’αριθμόν………………..      για ευρώ  

 ……………………… 

Πλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ Εταιριϊν   , οδόσ  , 

αρικμόσ  , ςαν ανάδοχοσ πρόκειται να ςυνάψει μαηί ςασ, τθν υπ’  αρ. …………..ςφμβαςθ, που 

κα καλφπτει τθν ανάκεςθ   , ςυνολικισ αξίασ  , και ότι ςφμφωνα με ςχετικό 

όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ Εταιρία ι Ζνωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, 

ποςοφ ίςου προσ 4% τθσ εκτιμϊμενθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δθλαδι 

……….…. Ποςοφ     

Μετά τα παραπάνω, θ Σράπεηα    παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ 

Εταιρείασ (ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ υπζρ των εταιρειϊν 1)  , 2)    

ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ Προμθκευτϊν) και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, 

ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να 

καταβάλει ςε ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από τυχόν αμφιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι 

ενςτάςεισ τθσ εταιρείασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι ςασ 

ότι θ εταιρεία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που 

κα ορίηετε ςτθ διλωςι ςασ και που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθ εγγφθςθ αυτι. 

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν     

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
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Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

τα ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI  
ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζίαο 

ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο Λφκηκνο 

Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθφινπζα δεδνκέλα σο εμήο: 

Ι. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία 

ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, απφ 

ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην Ξξνζθέξσλ ή Λφκηκνο Δθπξφζσπνο 

Ξξνζθέξνληνο. 

ΙΙ. Πθνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο, ε 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ε ελ γέλεη 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. Ρα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο θαη 

επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πξνζθεξφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

ΙΙΙ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ (ππφ Α) δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη 

είλαη:  

(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε αλαζέηνπζα αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη Πχκβνπινη, ηα 

ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο, ρεηξηζηέο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ζε 

θάζε πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ. 
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(β) Ρν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή 

δηθαηνδνηηθά φξγαλα, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην λφκν. 

IV. Ρα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε 

ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πέληε εηψλ, γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο – δεκνζηνλνκηθνχο ή 

ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. Πε 

πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη 

κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Κεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη. 

V. Ρν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Ξξνζθέξσλ είηε Λφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ 

Ξξνζθέξνληνο, κπνξεί λα αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

VI. H αλαζέηνπζα αξρή έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, 

αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο 

κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – Πεξηερόκελα Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο 

 

Νη Ρερληθέο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη εκπεξηζηαησκέλεο θαη ζα 

πεξηιακβάλνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζην Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Ρερληθήο 

Ξξνζθνξάο ηα αθφινπζα: 

 

i. Ξξνέιεπζε, εξγνζηάζην θαηαζθεπήο πξνζθξνπζηήξσλ. Δθφζνλ γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο κεζνιαβνχλ δηάθνξέο θάζεηο 

βηνκεραλνπνίεζεο, πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ην θαηά πεξίπησζε 

εξγνζηάζην θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ 
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ζπκκεηνρήο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα θάζε κία 

απφ απηέο ηηο θάζεηο.  

ii. Ιίζηα απφ ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ φπνπ ζα 

αλαθέξνληαη 10 νινθιεξσκέλα έξγα φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ παξφκνηνη 

πξνζθξνπζηήξεο θαη ιεηηνχξγεζαλ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε, ζηελ Διιεληθή ή 

ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

iii. Ρερληθά θπιιάδηα (prospectus-Ρechnical Data), ζρέδηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

πξνζθξνπζηήξσλ, ζρέδηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, πιεξνθνξίεο γηα ηε 

κέζνδν θαηαζθεπήο ηνπο, ηηο δηαζηάζεηο ηνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Γξαθήκαηα κε ηηο θακπχιεο ελέξγεηαο, αληίδξαζεο θαη πνζνζηηαίαο πίεζεο 

θαη ηέινο πιήξεο νδεγίεο ρξήζεο ή/θαη γεληθά θάζε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν 

γηα ηελ απφθηεζε πιήξνπο θαη ζαθνχο γλψκεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε. 

Ρα παξαπάλσ κπνξνχλ αλ ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή 

γιψζζα. 

iv. Ιφγσ ηεο επαίζζεηεο απφ πιεπξάο αζθάιεηαο δψλεο, φπνπ ζα ηειεζηνχλ νη 

εξγαζίεο, δεηείηε επηζηνιή δέζκεπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε άηνκν ή 

εηαηξεία, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην φλνκα θαη ε πηζηνπνίεζε θαηά ISPS 

CODE θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπ ζε ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ ζα 

δεζκεχεηαη φηη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ εηζφδνπ εμφδνπ 

ζην ιηκέλα ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πξνζθξνπζηήξσλ γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ ιηκέλα. 

v. Ρερληθή πεξηγξαθή ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε πιήξε, ζαθή θαη αλαιπηηθά 

ηερληθά ζηνηρεία γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε γηα λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε 

ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ρσξίο αλάγθε αίηεζεο ππφ ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ. 

vi. Ρν Φχιιν Ππκκφξθσζεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ζπκπιεξσκέλν. 

vii. Βεβαίσζε επίζθεςεο ηνπ ρψξνπ ιηκέλα Θαηάθνινπ απφ ηελ αλαζέηνπζα. Ζ 

εκεξνκελία ηεο επίζθεςεο ζα νξίδεηαη κεηά απφ αίηεκα πξνο ηεο 

αλαζέηνπζα. Ρειεπηαία εκεξνκελία παξνρήο βεβαίσζεο κία εκέξα πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

viii. Ξηζηνπνηεηηθφ ISO 14001:2008 ή λεψηεξν ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ην 

νπνίν ζα πηζηνπνηεί ηελ εθαξκνγή ζην Πχζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο. 

ix. Ξηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεψηεξν ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

Ρα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά viii, ix, κπνξνχλ αλ ππνβιεζνχλ ζηελ Διιεληθή 

ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
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x.  Ξηζηνπνηεηηθά γηα ηνλ Νηθνλνκηθφ Φνξέα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7, ήηνη 

 Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001:2008 ή 

λεψηεξν ή άιιν ηζνδχλακν, 

 Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 14001:2008 

ή λεψηεξν ή άιιν ηζνδχλακν. 

 Γηαρείξηζεο γείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ISO 18001:2008 ή λεψηεξν ή άιιν ηζνδχλακν. 

 Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

27001:2013 ή λεψηεξν ή άιιν ηζνδχλακν. 

Ρα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζε πξσηφηππν ή ζε λφκηκα 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα 

δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΠΓ ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Ππλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε ( European Cooperation 

for Accreditation -EA ) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο 

Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) θαη λα έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

===================================== 

Θαηά ηεο παξνχζαο ρσξεί πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

227 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ.4555/2018 

(θεθ 133Α) «Ξξφγξακκα ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 151 ηνπ Λ.3463/2006. 

Η παροφςα απόφαςη ζλαβε αφξοντα αριθμό   244/2022. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Ο.Δ.                                                                 ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΝΣΩΝΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΤΡΓΟΤ  
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